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Ing. J,osef C e y n a r, asistent

čes~ého vysokého učení techll. v Praze.

Zrychlem pracovního t8mpa a plné využití času vynutilo si i v oboru
z,eměměřičiském hojnějšího užívání počítacích s,trojů. Uvážíme-H, že v někt,e~.'ých
výjímečných případech při správném postupu múžeme dosící v)151edku v době
kratší nlelžje 1/5 času l1íormnátlního
pracovníka, musíme u:wati, že to byla hlavně
otálzka finaJ1JČl1i,
kteráJ b['á,nti1a.většímu roz,šířeni poč~talckh strojů. Bude dohřa
zmíniti se o několika jleljich nových typech a úče,lném řešení nčikter)'ch případu.
Snahy po zdokonaleni řídí 8e v poslední dobědivěma směry: jeden z nich
směřuje k urychlení výpočtu užitím elektrickélho pohonu a ceilé řad,y dalších
konstruktivních doplňků, což má pifil1oz,eně za ná,s:ledekOOJrazení výrobkl1,
druhý pak srta,ží ,se vyihOlVětlzíVýšenépoptávce Zh:otoV1ovániml;tro'ju starších
ty~, přiměřenězdokona1enýc'h,- w. cenu CiO In!Ož,l1O
nejnižší. Do těchto dvou
kategorií možno rozděliti popisOIvrunéBlt,roje.
Pro sna'zši výklad je třeba u'V'ésti několik náJzvu,dosud buď neužívaný:ch, neb ufatých v jliném smyslu. ČáJst Istroj~, kde vysa~ovány jsou č,íslice
(buď kláJ'VIe'sami,
nero ŠOIUJpáJtky),
je jmenována
n a s t a v o v a c í m poč i t adle m, kontrola správného vysazení - in d i kát o r e m, číselník, kde se ukazuje počet otáček (ať ručně neb elektrick}"ID pohonem), obr á t ko v Ý m p oč i t a dl '81 m, pravítlm, kde obdlržím€' výsledek, v Ý g, 1 81 dinic í, Mavic,e neh Qi1.Ubená ko~e'člka,jimli:ždá se, vyt()lčiti hodnota přímo dia výs.ledJnioo,v y s a z 01 v ačem, druhé pravítko u nových dvoupra.vitkových st,rojl1 IlJa:zývá.mesb ť r ačem.
Mezi stroje prvého typu patří Me rcede s -Eu kli d, model 27. Konstruktivně zůstává stejný jako stroje tohoto
typu, popsané prof. Dr. F. Fíalou v článObr. 1.
ku "Počítací stroje" v Zeměměřičském Věstníku číslo 3-4, rok 1929, přeměněn však
řadou doplňku. Vyrábí se ve t,řech hla,vních typech, z nich:ž ka,ždý opět O< nrzných kapa,citá,ch. Jsou to stroje:
1. poloautomatický (dě'lení jes.t samočinné, nálsoibení poloautomatické),
2. ,stroj s dělením automaUckým, ná,sobením pomoci přiřa,ze:né stU'pnic,e
kláve.s (Wahlautomat),
3. plnoautomatický (obr. 1.) s automatkk}'ID dMením i ná,s,ohením.
Všechny typy mají automa,tické dělení; vysazovačem E (viz obr. 2.) přeneseme do výslednice C dělence, dělitele vysadďme v nastavo<va.cim po'řitadle A,
a zapnutím pmuduobidržíme výslediek.
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NásobellÚ u prvého tYtPU. j·est poloautomatické (pohyb saní ruční), u druhého připojenou stupnicí kláves (v obr.ozn. W). Postup u tohoto stroje bude
nejlépe viděti na příkladě. Chceme-li na př. násobiti hodnotu x. 427, přeneseme x vysazovačem D do některých z počitadel B, na klávesnici W stiskneme 7; stroj vynásobí sedmi a saně Se posunou o jedno místo, stisknutím 2
se automaticky vynásobí a posune a posléze stiskne se klávesa 4, a ve výslednici obdržíme výsledek.
U stIlojů plnlOalltomatickÝ'Ghnásobíme prootým vys3izením násobence vysazorvačem (B1 neb B2, podile toho, kterým směrem náSobíme), V'y1Saiz,ením
násobitele v počit:.t<MeA a zapnutím proudu. Pouěrvadž strroj násobí v oiboU'smlěrech
(buď z prava do leva, nebo naopak), mu:ž,eme'irllil1ieid,
jakmiJie IstIlojpočíti, vytáčeti ná&obe!l1cedruhého, aniž hy bylo nlU~nQ!O:eikart;i
na Islmilllčeníprrvého vý-

Obr. 2.

kouu. Před a,lltoma,tickým ná,s,obenim musí býti páčka J posunuta, ve sm.ě~u, V(3
kterém s,e' násobení prorvádí.
U všech tíi typu jest pro ka,ždou funkci vlastní twsta (ne' tedy jedna
páka, vykonávající ruzným postavením dva výkony), dleootinný piíeiVOd'
Vievšech
počitadlech Vi cle~éjleljich délce, (na všech místech), Iliem()lžin!c~st
současného vysazení dvou kláves počitadla v jednom sloupci, čímž umožněno vymazáN'ání
sloupce současným stisknutím dvou klávels tohoto. Automa,tkiké vyma,zá.vání počitadla při s,ečítáilli a odečítání prrovádí se přesunutím pá,čky H na A (Addition). Vyma,závání jednotlivých počitadel provádí se klá,vesami E, kde čísla odpovídají čish1m počitadel a pravítek, takŽle sUsknutím všech tří kláves vymažeme soucasD,ě všechna počitadla. Společným stisknutím kláves K a N (Diva
.Div) obdržíme při dělení ve výslednici doplněk, prá,vě tak jako při užití klá.Vie:syO (-Mnlt) při násobení.
Ceny strojů pohybují se od 14.000 Kč do 18.500 Kč.
Posledním s:troj1emjest dvoiUpr'alvitkovýl\f. E. m. 19, Jehož pop~s.a upotřebení bude uvedeno samostatně.
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Dalšími v této s~upině jsou stroj'e HrunU1UiOVY. Prvý z nicih "H arn a,n
A u tom a, t" je:st v základlě stroj:em "Hama.n Mianus", upravený pro eleikt.ncký
pohon, pro nějž: je, přislulš!IlIědoplněn (viz článek Dm Fialy). Stroj dá se užívati
D.afSlaJZ,ením
kličky pro ručni pohoo i b~z :elektrického [)1'oudll1.
Po:slednim strojlem této továrny jle typ "H ama TI - Se, le c t a". Je to prvý
klávesoVý stI10j této zlIll3Jčky
.• Je plDioaut'omra,tk:ký o ka,ipraieitě9-8-16. 8'amOlč1nJIJ.ě
užívá desetinnoolo přeVIodiwvšech počitadel a vyhledává si nej:krat,ši cestu k vy·
čísJ.ení daného úkolu. NáBoibímel-lina pf.
x.99.999.999,

nepostupuj,e 18tro~ijako jiné plnoautoma ty tak, žle vynásobí diervíti, posune saně
a opět násobí d!e'V'itiartd., nýbrž samočinně přiJčte na pnčém mlÍJS.tě1, pOSiune
saně na devá.té a. 1 odlečte/. Tedy místo 72 otáček pollme 2. P1ři ruisoibení vy:t.áJČí
stroj hodooty 0-4 pří'mo, vyšŠIÍ čí&la autom3Jtj,ekým des:etin[}jýlm pi\ervod!em.
Tento způsob násoibení .je nejrychlejší. ze '\čšeeh stro.iiŮdlosudl 'lllŽívmýcih a i ná~
klad' na spotřebu pro'llJdJu;se úměrně zlDlenšuje. Oelkove ~j~štěiDJÍvýkonnosti j'e
dosud velmi obtížné, nehoť mIOdlclvystavený na helf1ínské výstavě kanoolářskýich potřeb a na pi08]ed:nim pražském veletrhu Ihyl vždy VZlat z,pě.t továrnou
k d:alším opravám a doplňkům, takž,e prozatím zl1lstává '\če stadiu zkušeblllím.
Cena j:elhojle1st19.000 Kč.
Dalším :strojem této sIDup~ny jest
pmoautoml3.itickY dvo'llpravítko;vý
"M o n 1"0 e" .(D u p I e x) MA 213 s nasta.voVladm piOČitaillerma. dvěma ob'l'átkovými počítadly, elektrickým pohonem o ka,padtJě 10-10-21·21. V~r,s!eCLnice
Slelda
v obou pravitkálCh. rozdl.ěliti na dva díly, He,ré mohou pracorvaiti bU.ď SplOlecniě,
neibo samostatně,. Stroj má autormaHcikévymalzáván:í vŠle'chpOlčita,dela ďesetiliImý
převod v celé jejich délce .. Je 1)elzindikáJtO'l"fil,kontrola vys:alZ,oválníj1est optická,.
Klávesnice jest bHá a ;stisknutá kláJveisa s,e uká~'e uvnitř ě8lmého kroiUJŽku,takže ID<mt.rolavysa~e[lé hodnoty je poměrně snadná. Cena 1M výlšle U\~eden:ékapacitě je 25.000 Kč, při kalPl3.ic~t,ě
8-8-16·16 pak 22.000 Kč.
Menší stroj, této zn!aioky ,,~fonroe Portable" o kapaicitě 8-8-16 jest huď
ručDÍ, neho s é!ektrlckýrmpohonem;
:stroj druihý da. se OOISaZ18I1lÍm
ot4čeCÍ kličky
používati jako .stI1oj rucm.
I stI10~ile"A rc h i ID: e od es," vy;ráhěny jisou v poslednidJoibě huď j'ak'o plno-,
IlJeb poloautomaty o kapacitě 9-9·17 ažl 10-11-20, Si des!e1tinným převoldJem ve
vš,ech počitadlech. Sa,Dleu těchto' pohybují Ise prřírmo,a. není tiíeba" abY' s'e jako
u strojů s,tarš,ích, byť i automaticky, nadz.vedly. Stroj jle kláVlesnicový a 'cena
plJlJ08utomatu 24.000 Kč.
StI1o,jle,.,M I"c han t" mají řadu nových modelů, z nichž kaiž'dý má urěité
výhody. Nejnovějlšim z, jednodtlChých jest dvoupmvitkolVý stl10j DEG o kapacitě
10-9-20-20, mající d:esletinný převod v obrátkovém poČlitadile v celé ďéle·e" jinak
d~ 13. mista. Dělení jlest automatické, násohelllí s,tednýmzpů:soiblem jako u dm·
hého typu "MeTceď~s,Euklid" (Wahlautoma,t) p~ip()l.i'eno'llřad:ou kláves,. Ohě počitadlla pracují s,Po'llelčně,neb možno sběra,č vypnouti. Stro;j můž'e negatiwě nás;ohiti i děliti. Saně posnmují s:e automaticky v,prarvo i vlelvo podJle směrru počítání; p.ra,vitka Ise vY1lll1a1z,á'v!:1jrí
dvěma kláves,ami. Stroj má korektivní kl~pku,
po jed'ÍiID~stisknutí pracuj1e opačin;ě, ZvláJštností tohoto stroje jelst automatické
zaokrouhlová:ní výsledku '\česběrači při přenosu z, výis1edtnice. Můžeme totiž
vÝlsledek, v této obdrž,ený, přenésti do sMra.č,e na předelIll stanoVlený počet
mÍ!st. Stl'oj aurtom:aiticky zaokrouhlí obdrž,enou hodnotu. TedY' na př. má.me-li
ve výslednici 6'458 a, vesběil'ači chceme pouze dvě des:e,tinlllá místa, přce'1lese
stroj při vyma,zání prvého pra,vítka, do Siběračie6'46. Při nellpdvnéml zachálzení
(na pf. s,tisknutím dMOUklá:v1els v jednom sloupci) st,roj Sie samočinně u:za:vře
a nepra.cuje. Op:aklOvaci s,čítání a od:ečítáni možno provádJěti blelz pfe,řazDválll'Í.
Cena strode 30.500 Kč. J,sOIUivyráběny také jako poloautomaty (automatické
dělení, násoherní po'I:oaUitoma,ucké), kromě toho při stejnýC'1). vlalstnostech jako
plnoautomaty neb polo'auto'lllaty s j,edrnimpra,vítkem (bez shě~a,čie).

a
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Jinými z této skupiny jsou stroj,e "R h e in m e t a 11", z nichž) ne!jnovější
je dvoupravitkorvý "Su\I)erautorma-t". (Obr. 3.) Stro'j) má kfu~clitu 8-9-17·17 a desIetinný převod ve ~š8lClhpočítadlech v celé jed1ich délce. JI8I to plnoautoma,t,
u ně~Olž obě pravítka mohou počítati buď současuě', neh .iledrnotlivě. PřeIllos dio
druheho prarvitlm může se díti automaticky, při čem~ podk"Jbm,ějako u s:troje
"Ma.rchant" výsLedek přen,esený do sib~ra,č,ese srumoči:nně Zlaoikroulhilujena počet
des1etimných m~st předem s,tanovenýcih.
Počet přenesených poloilek kontrolován
je v druhém pravítku zvlálštnÍrrn' číselníkem. Odečítání ze sb:ě,ra,čeljl6s<tpřímé, není
tedy nutno přenášeti hodlDlotu do výslednic,e, ačkoliv i tento přenos možno provésti. AutomaticlCéděilení dá s'e přerušiti v ka:ždé pol~o'z,esa,ní, takžle' početní Y'!;kon může f:ie omeziti jen na pot,řebný
poiSe,t míst. Nás:obení plforvák1íse tak, ž,e
v nastav ovacím počítadle vysooí:IllJ8'násobence, ve vedlejš,í de1sítiklaipkové klávesnici pak násobitele a z3Jpneme proud.
E.ontrola násoib:itele ob~ieví se pod nastavovacÍlm poc.itadlem. Vymazávání pravítek jest s,amočinné, urč,ení desetinné
Obr. 3.
tečky mechanické.
Stroj vyráběn j,e i jako jedrnoprav~tikJo'vý ,s YylSaiZOva,čempm v}7slednici.
Cena divoupra,vítmOlV'éhioplnoautomatu je 36.000 Kč, jed:Illopcr-avítkového 26.000
Kč a po~oautomrutJl1i14.400 Kč.
Výhodou u těchto strojů je, že typy pro ruční pohon mohou býti vetlrrni
jeďnoduš,e přeměněny na pohon elektrický (pokud o:v:šem mají automatické dělení) prostou z,áměnou poooně,cí spodní črusti, která je samos.tatná, konstruktivně nezávislá na pomtaci. Výměna dá se p'Dovésti uvol!něním 4 ~roubů, takže
může ji proV'ésti kdJomoHi biez,příslušné odbomé znalosti. (Pokračování. - A .nivro.)

o

pozemkovém katastru na Hlučínsku.
Č. Jurek

a A. Štván.

(Dokončení. -

Fin.)

Ohlašova.cíclh listů pruská úprava neměla, kaltastrálni úřad předával. soudu
jen t. zv. dodatky k ooznamIUparceL
Vl,astníci porzemků byli za, Pro'ska povinJni hláJsiti Vlešker'é změny v osohě
m;ad~telově a v piíediIněteeh podléhajíCÍch dani pozemkové, jakož i předložliJti Vieškmé potřebné doklady k zapsání t;akových změn do diaň:ový1chopťráti:l a map.
Ka.ždoročnich pravidl{):1Ilýchúřednrch pochúzek v obcích měřiČASkýúředník (Ka.
trul'lt,erlmntrolioor) nekonal.. Straně bylo ponecháno, na vůli, aby si plány potř,ebné ke knihiovnímu provedení změny pofídila buď ze soukromého zaměřeni
měi. úiiedníkem, nebo aby s,e obrátilJa, na civilníhio z·eměměřiče (Landmesser).
Stá,tní úředník hýva.l zákonem pověř:ován Yle1škerými šetřeními a náiVrhy
na ulož,ení d:am,ěz budov v případě změn budlov se t)1kadíckh, pokud se v obci
Yylskytly. Vznildarli při vyš!ertřování daně z budlov také změna, v dani pozemkové, měl úř!edník !s!pojiti šetření s,e zaměřením.
P o zem k o v á, k ni h a se seznamem pozemkú a práv j,e vedena po sv::tzcích, každý svazek má číslování vložek sa.lnostatné, počínající jedničkou. Je
]}Toto vždy nutl1lo udati pro knihovní vložku také číslo syazku (mají čísla římská). U menších ohcí, a v poslední dohi'i už všeobecně, bylo říslovállí vložCJkproved'erno průhěžně.
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POlz,ernková kniha ousa.huje v seznamu I (list A) ,sice celkOlVlouvýměro parcel v té oné vlož,ce, ale pa.rcely tu nejsou všechny zaps,ány. Nejč:astěji je jicl.
ve velký,ch vlOOkruchnejvýše 10, ostatní pak j!SIOUuvedeny j:en ,sumáx'ní výměrou. Prodá-li se oelá pa.rcela a její výměra nem vSlelZiIl3A1l1U
I zvlá<šlťvyjáJdřena
- neboť pa.!'cela je mezi těmi, které jsou uvedeny výměrou hromaciJno!U -,
žádá knihoVlIli soud od ,strany ověřený výltaJh.z pozemnosltního arc.hll, nebo t. zv.
Výtah kie knihovnímu Iprorvedení,z něhož je pa.tmý stav děl,e.ných a nedělených'
palrc.etlv stall"ém i novém sta.vu. Podle tělohto poIlll'Ůcek knihovní soud opraví
nebo dlolPlní příslwšnou vložiku a teprve pak může provésti odp~s. celé pa,rcely
nebo jlejí části. Oeíllloovávýměra v katastirálnílffi výtahu musí \Souhlasiti s celkovou výměa.'ou vlložky, nesouhlaSii-li, nutno odchylku llllmálulNl.ěvyšetřiti a odstlra,ni-ti. ZlmlUiIllá.nísouhlasu v záJpis:ech mezi pOlzemkovou knihou a katastrem
se jinak nekonalo.
Se~nam pa'l'clel a soupis~r, jaJ~o u veř:ej:néhio statku, se nevedou. Stává se
často, že po~emky jlednoho lILajite1leležící v:e dvou obc:úClhjsou Za~S8J1Y v pozemkOiVé knízle jedmié obce.
Map porzemkov:á kniha nemá; všechna nah1édmlUltímThSÍse tedy díti v mapě
katastráJní.
Železmční tě1e5ia,jSiou vedena v knize pozemkové, neboť zvláštních knih
ž>6ilJeznillčn~ch
v Brusku nehylo.
CeJkoIVý stav dnešní pozemkové knihy j€ Vlelmiišpatný, nehledič ani k tomu, žle obsalrujle mooho zhytečný1ch vložek. Bvo exaktní práJvní dTžhu je právě
nedvyšší čas, že se počíná iS novým měř,ením, na jeh()i'~ podkladě se založí a
vyhotovi po reklamačnim i+leni nová. poZ>€mJwvá kIÚiha. TakrVý úmysl soudní
spráiva má" aó dosud není nic pevně s,tanOVi6!I1JO.
PiieIChodnádoba zpusobí mlwho
starosti ne!jen knihovnímu soudu" ale, také m~ickBmu úřadu; nesl1áze budou' tím
větší, čím dle1šíčaso'V'é rozpětí budlel mezi vyhlálŠenďm plat,nosti nov:éhO' opcnitu
a z,alo~enim nové knihy, zejména v obcic.h s·a ž,ivěj,ším ruchem JJIO,zemlwvým.
Jakmile se totiž proV!edie reklamační řízeni a nový katastráJlní operát nabnd>e
účiImosti, uhasne všechll!a platnoat dosavadního operátu a pozemková kniha ne·
mMe víc,e reflektovati (nebude-li nn to př€dpisy pamatováno) na výtahy z pozemlIlostnrucharchů, neho výtahy ke knihO'VlIl!ÍIII1!
p!l"oved'ením, neboť novým číslováním operátu a 'Ziměnami v plocháich parcl6,l, které prakticky nastanou proti
starémiU s,taVlll vždy, hud'e soulad porušen. Tían b'l1ldlak~ždiý převod v držbě
oolýc:h i d:ěloo.ýcih pail"cel znemožněn. Katas,tl'áJní úřad musí odmítnouti všechny
diělící plány, které mu podle dosavadní praxe došly a k nim~ vyhotovoval nutné podlklliaJďyk provedení v pO(lemkové knizle. '1loté~ bude ovšem analogicky
s výsledky &,ooí kataiStrálního: pozemková kniha jich nebud'e mod provésti,
dokud nebude nOIVezaJo,žena.
N o v é p 11vod ním ě ř e n í ffiučinska koná kat. měř. úřad o,p:wiSký
svým od1dlělenímpro nové měf,eni na zá.kladě př.echodných us.tnnoverní ka.tastr.
záko'na. :A()Idleods.t. 2. § 105 záko'na přis.pívají na měř€lIlí t,aké ohce, jioh!ž; B.e
měření týče; ji8ljich.podďl činí na c.elkových vydá:n~ch podLe odhadJu asi 10 až
30 %. POllIěvaidlžlna Hlu:činsku: MjlSlOIU
obce zámJo~!né,vywž,ívá se ustanovení o
bezwočných. zálohltch (§ 105, odst. 4. k.z.). Je nalsnadě, zle tato okolno'slt, zejmém v nynějlŘích těžk~rch dohá,ch hospodáiřských zit:ěžuji8'také polru prruci a
{,iní z,f·ejmy'1n fOIzdil mJe'ziob n o vou katastru, která se Slj,edmá,vázpravidla na
přímou ž:íJdlolStoibi0e!,a p ft vo diním říz!ením, kde záj,em j€ pňevážně IJIa straně
státu.
Ptlvodní říl'l,ení bude třeba, provésti na Hlu,čínsku v·e ",~šech obcích, s vý·
jlimkoiUŠl6lSIti
nově lwmaso,vaných území, a t,o: Kozmic (1909/10), Vřesiny (1910\
Kout (1902-07), Dárlmvic (1902·--04), Hněvošic (1898/99) a Chuc:he,lné (1895(96),
kde měřem b'ylo proveideno pruský:mi úřaidJy v l,ete'cih zapsanýc.h y závorrká.ch,
ale kde blUde třeha domořiti je1ště místní trati, OOjsti nes'clel>eué (hý,ralé s.tatky),
l'OOlllibulovati 08lá území, vyrý&ova,ti mapy a poříditi c,elý pÍ8lemný 0ip6lráit.
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Měření vyjmenovan)'ch obci bylo již pnpojeJllo na trigonometrickou
síť
pruské Land1e13aufnahme, vyb!udlo,va~o'llkoLem roku 1880, pečlivě zpraoovall'o'U a
v-elmid1om·e v přírodě &tabilisovano'll deskami a hra.nečníky s nápisy T. P. (Trigoln'Ometris,cher Punkt) *).
Na tuto siť vsoUi~tavě pšovské bylo navázáno též zanliěřeru státní hra,..
níce melzi Česko13~ovenskelll a Německem 1920/21, reS[). 1927/28, lJrávě tak,
ja.ko i dHve provedené (1BU1) státní rozhraniooní mezi bývalým Rakouskem a
Německerrlli. Ono vyzIJJačení hranice přejímáme p110puvodni měřeni podle S 12,
odst. 2. vI. nař. č. G4!30 Sb. z. a 11., z elaho!l'áJtu fOIzhranič'ovací komise, toto pak
z Hraničního atlasu.
Převzetí bývalé státní, dnes už jen okiresní ba:anice z' r. 1891, která není ani
&táJou ani pohyblivou ve smyslu citovaného vlád. naříz,ení, má pro technika
svůj pů:V'ab v potížích pH ro,zhodlOrvánírů:onJépovahy, o níchiž se tuto nemúžeme
:šířiti. Stabilisa,ční znaky tohoto měření j,souz,ach;ováJny, těžko se sice v,yhledávají, neboť jsou a~ 1'50 m pod powchcmz,emě,
ale vřaděni měřických přimel::
do čs. jlOOnotné Isítě se diO!Suddalo všude pro'V'ésti. Doufáme, že také přiipojení
stM.ni hranice z poválečné delimitace nebudja činiti potíží, poněV'adž j,sme shledali z k!ontro1n:í přeměny souřadniC: trigo'IliOmlelúricikýchbodl1 Čie.skoslove~ýClh
na prlUiSké,ž,e t,rig. po,dkladu delimitaoo můžeme míti plnou důvěru.
Chceme tu uAAzati lJa starou zkUŠ8nolst, jak jt8 dobré pro toho, kdo so na,va,zUJjena dnrv.ějlší prád, dělá·Use každJá p!l'áee důk:l:adllě: Věděli jlsme, že deli·
mitační komise použila pro připojení hraničnfho pořailJu pruského trig. bodu
vtmti
zv. "U remisy" (Míve Schillersdorf lIL). ':Dopro nás znamenalo, že' musíme pro pozdější: tran3~ormnci vřadit,i tento tTigonometfi.ck)- bod do své podrobné sítě. Při pi100lidclc území ncibyla stalbili&ac,e na,lezeifi~; Vllější ká.men byl
nalezloo pohoZiený na okraji po~e. Při šetiíemise ukálZalo, že panský orá.č bez zlé
vll1e vymal kámen asipiíed 3 le,ty, a ša.fáJřnáJm určil ze široka misto" kde býval
osaZieifi.Neh1edě k naiznačenému účt81u, potřebovali jsme určiti přesně místo stabřlfusa.C:e!
také pro pozdiějŠiiindikaci, nebo ev,ent. směnu, neboť plocha 2 m2 okolo
stahilisace byla za Pl1Ujska všude V'y-vlastněna a pa.třiJla, a o'všem i nyní patří,
stáJtu **). Poněv.adž hledání podzemní značky na velM ploše musilo býti bez·
výlslledné, byl situován nový bod v blízrnosti na me,zi, urěe-ny jt)ho přiblilžlné souřadmioo a pomocÍ! přeměňovacího klíče z ,okolních id1e!ntických bodů byly .sro_noveny i pravděpodobné souřadnice bod~t ztr3Jcellého. Tak jsme lehce llaJJezli
v }1..lioubce1'20 m kráJSné podz,emní zajištění, jež jsme po přesném stanov'aní
piíepočítacích prvkll na novou stabilisaci Zai&ezakryli. Bylo by si přáti, alb:y i
naše čs. S1tabi.liSI3Jce
byly všude tak diůkLa.d'llié,jaké nalézáme na H1učínsku.
Kromě pruských trig-. bodů vpojujeme do podil'obné sítě také velmi pěkné
stabilisaee s označením V. '1'./1924, j;elžmají na ~p'odu rýihJované čtverce ze skloviny obezd.ěné cihlami. Na celém Hlučínsku vykoIliall totiž č.s. vojenský zamti·
pisro.ý ústav V' letech 192-1(25 topografická měření, jež zobr:a.zil a. vydial VIměřítku 1: 10.000 Ul 1: 20.000. Použité body, pokud j,e nemčila triangula,ční kan- .
~e;lář pražská, o'sadil svými kameny. ~Iáme tedy na Hlučírusku stabilis~ce trigonometrických bod.ů trojího druhu, vesměs velmi diobré.
V oibr. č. 1 podáNáme typ stabilisací, kterré osazujeme podle nového návrhu Návodu A s tun rozdílem, ž€ jejich hlavy betonujeme proti ss,edaní' a vy ..
chýl1ienívrstvou 8iSrÍ :30 cm vysokou a 100 X 100 cm šiTokou.

Ir

*) Výsledky této tria.ngulace jsou uveřejněny v díle:.,Koordinaten
und ROhen
samtlicher von der trigonometrischen Abteilung der Landesaufnahme bestimmten Punkte
im Regierungllbezitke Oppeln," Bell'1in1885 herausgegeben von d. trig. Abt. d. Landesaufn., cena 2 ř. m. Dodatky, vydané v r. 19G8 k jmenovanému dílu, netýkají se hlučínskýchobcí.
**) Pruská instrukce z 20. července 1878 nařizova-la podle zákonů ze 7. října 1865
a ze 7. dubna 1869 o zřizování a udržování trig. značek, vyvlastniti okolo každého trig.
bodu kruhovitou plochu o poloměru 00 cm.
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Na obr. 2. ull:azillljemevi\ž na hodě
5. řadu s pozorovacím
sta,uoviskem, za,
přeným pe1vně do sloupů věže v předposledním pati\e. (Tohoto druhu stanoviska
bylo užito s úsp'ěchem v 1". 1929 při trlangula.ci Bratislavy.) Věž byla postavena
v parku Rotsdildova
zámku v Šilheřovicích (jiná taková je v Je1sezv. Bučiny)
a yzpéry neměly zabrati mnoho místa,
aby se nez,působila škoda. Takový střední slou:p ~namená značnou úsporu dj'eva

Obr. 1.

Obr. 2.

a poskytne p~'o měření v podrobně síti zlceJa.dobiré stanovisimo, pokud je ov~em
lešení ještě pevné. Měření samo předpokládá
t:eodolit s čítacím zařízením u
okuláru dalekohledu.
Aby nebylo pochybnosti o jakosti stanoviska. otiskujeme průměry ze šesti opak
v,aný,ch skupin, které jsmtl vykonaH na vyobrazené věži.
Stanovisko: Bod Č. 35 = S i I h e ř o v i c k Ý s a d. Teodolit: Wild Č. 202.
Měřeno dne 1. srpna 1931, odp.; slunečno, jasno, klid.
Při měření 1 pozorovatel a 1 zapisovatel.
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S podll1obllým merfJním za.čalo se na Hlučmsku v r. 1929 a, dosud byly
zaměř1eny obce: Vrbku" Hl~čin, Bohrovniky, Hošťállwvice, Lhotka a Pe,třkovice. Plro~am letoška a budlolucího roku oblSáhne LudgeřO'vice, Koblov, Antošovi0e a Siloo'řovice. Mapy byly vyho,to,veny a k reprodukci odeslány z prvních
3 oibiclí.

D()js~Wiadllíobce Lyly měřeny pO,lygOOlOVIŮ'li
metodou pravoúhlou, terén je
tu také vehui příznivý měření polámimu; bohu~lel nedisponuje dosud naše oddě1Je:ní p'Ťesnými dálkoměry. Měřítka pro wbra,zeni používáme 1:2000, v poddlolova,ných obcích 1 : 1(100.
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Původní méřená na Hlučinsku má LSIeskoočilitiv r. 19:50. Podle dosavadniho tempa 100 se nadJíti, z,e ve -stanoveném Č3.1Sie hude také uKončeno.
Résumé.L e -'Cllfdia. str '(JI f o,JlJCi'ie rr e n H 1učí n. Par le palMe de .pia,ixd,e SaintGermain fut 38 communes de l'a.u()IIldissementd.e Hlučín rendue a la répubUque tché.coslovaque, qui furem enlevées des pays d:e la couronne tchéque en 1742.
Les auteurs díans le'l1r ra,ppo·rt décrivent
l'état dles documents et des cartes dlI
c.a.dastre fon,eier prus1se et les livires fonciers. LesdispositiO'ns
cadastrales
y sont intéreISlsam.tes.Le ra.pport ,contient une memtion sur la naissance
ducadMtre
prusse, sa
t.endance et le mode de la tenue a jom, on y pours.wit auss,i selS préférence!s ,et se·s
défu.ut,s '~lIlJrtout au point devue
du ca,dJastre tchécoslO'vaque. A titre de ľunifonnité
de
l:a. tenue a jour du cadastre sm tout le teil'ritoir,e de ta république et a cause des caittes
cadastrales
prusses établies av,am;tcent années et dOlnt ta précision ne satiJsf.ait p:a.s les
éxigeances. d'aujO'urd'hui, mort,i'vait le reglement de la loi 177/192:7 .8h. z. a n. (du codex)
pour qu'un nouv,e'au pmcédé origina.l de mesurra-ge fUt exécuté dans un .délai de V:ingt
·années.
La nouveJle mesure est exécutée par une méthode polygonaIe a l'écJJeUe de, 1000
et 2000 ou on se sert des pointls. du réseau uniforme de la tl1ill.lJIlgulationCMlltS,trale. Par
une ·tranrsfor.llliation des coolroonnées des points on t,rouva que I'Hs ttavaux trigonométriquespmSlse,s
exécuté en 1880 furent sa:tisfaisant.
Pour finir, le'8 autetml donnent
un
nouveau typ ,des signeaux trigonométriqués
d'ohs,e,rva,uon ut.:lisé pour ·oes travaux
et
le mode de plantla.tíon des poits conformément au nOUVHau propo·s de ľinstmction
de
mesurage.

Opravy v geometrických (polohopisných) plánech.
Ing. Ludvík

Dol e žal.

Chybám neb omylům i pří největší opatrnosti
se nezabrání a nutno s nimi jako
s risíkem práce počítati. Proto i při zhotovování geometrických
plánů se nedopatření dosti
často vyskytnou a zjisti se buď již hned při práci neb až při porovnání. Omyly lze oprav1ti .škrtnutím ·chy'bného údaje a vepsám.lím správného
neb vyradírováním
napsané- či
náltý,sov,ané nelsprávnosti Čti dodatečným V8lpSáním vyneclhaný'chdia,t (ve výk:a.~u ploch) ne,b
dokreslelllím, po případě novým vyhotovenim.
Vyhotovují-li
se geomet.rické plány reprodukcí matrice, vymaže se na ní nesprávnost a opraV'i, takže jsou pak tisky bez závad, ačli se opět nechybí při jich adjustaci.
Pořizují-li se všechny exempláře ručně, mohou se v každém z nich objeviti odlišné
chyby.
Názory !Q jichopravováJní
se různí: Někdo plán při vyskytnutí
závady předělá,
jiný šk'rtnutím, vepsáním a pod. chybu opravi a tuto skutečnost v poznámce ověří pod~
pisem, aneb prostě vyradírováním
chybného lineamentu,
kot, textu a dat pak správně
vyznačí. Tento způsob je nejrozšířenější,
jak patrno ze zkoumání mnoha plánů, poněvadž
je na snimkovém papíru či plátně taková oprava z ř e j m ě pat r n a p'roběláváním radírovaných míst, která ještě více vystoupí při podržení plánu proti světlu.
Jak z dalšího vysvítá, je objasnění o možnosti či nepřípustnosti
oprav geometr~ckých plánů pro prraxi důležité a žádoucí..
K pl'oj'ooruini geometrických
plálnJů kat. měř. úřady vydalo min. fínamcí vynesením z 29. července 1930, č. j. 68.655/30·III/6směrnke',
v nkihJž se mezi jitným uvádí, "že
geomet.rícké (polohopisné) plány, vyhotovené úř. autor. 0iv. geometry pro úč,ely pO'zemko~~ho katastn~ a ~.eřejných knih pa ž í v a j.í v í ~ y, j~o ?y byly VY!l?t~veny k~~. m~ř.
urady, a nelll tudlZ treba. ba am důvodu, Je p r e d Jej 1 c h 'p o u Z I t I m k uredmm
účelům zkoušeti c o d o p r a v d i vos t i jejich údajů ... " Be~ této viry v pravdivost
nebylo by lze civlMních - tedy i jinými než kat. měř. úřady vyhotovených
- geometrických plánů j a k o pod s t a t n é s o u č á s ti 1i s t i n pouZíti k úředním ůčelfúIl.
Z této souvislosti plánu s listinou plyne, že s·e i na něj vztahují
tato zákonitá
ustanovení o listinách: zákon z 25. července 1871, ř. z. č. 95 (knih. zák.), nařízení, vydané min. práv z 12. ledna 1872. ř. z. č. 5 (prováděcí
instrukoe
ke knih. zák.), zákon
z 1. srpna 1895, ř. z. č. 113 (civilní procesní řád), soudní řád, komentář·e a rozhodnutí
k ,ním *).
Podle lHI 26 a 27 knih. zák. musi míti každá soukromá listina všeobecné náležitosti
jak co do její vnitřni a vnější formy, tak i co do obsahu.
V nit ř n í for ma:
Listiny musí obsahovati přesné označení osoby, aby nemohla
povstati záměna., místo, den, mělsk a rok vy staveení. K náležitosti listiny patří také, aby
byla podepsána vyhotovitelem
a notářsky ověřena (~ 293 civ. proc. řádu). Předpisuje-li
zákon zvláštní formu k plllltnosti právního jednání (na př. § 1 knih. zák.), musí býti také
dodržena tato forma při zřízování listiny.
*) Viz komentovamý

knihovní

zákon

MannZ-, Bartsch.
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o b s a h: Listina. mu si obsahovati platný právní duvod.
. Vně j š í for ma: Listiny musí býti prosty viditelnýoh nedostatkU, jimiž je jejich
hodnověrnQst oslabena.. Takové nedostatky
se vyskytnou,
stalo-li se písmo z jakýchkoli
duvodu nečitelným,
bylo-li v listině radírováno
l3Jleb v podsta.tnýlch jejioh ustanovooích
šl"rtánoči
vý7.n8lČlIliáslova (dlUJŽná čálstka) úpl.ruě vynJechán.a, neb vyskytnou-li
se v <listině
chyby v psaní, rušící její' smysl. Neruší-li chyby v psaní aneb vynechání
smysl či svou
nepodlSltatností nejsou scllQIJlIIlYos1albiti hodu ověrnost Listiny, má býti z:í.pis povolefiJ. (§ 27
knih. zák.: ,,,Listina, na jejímž základě se má provésti nějaký ImihovIlJl zápis, má být i
prosta z ř e j m Ý c h vad,
které by byly jeji hodnověrnosti na újmu, ra skládá-li se z několika a1rcM, ID á b ý: t i tak s.elŠita, aby 100 nemohl žádný aroh pQdložiti.")
Oistopisy (k § 24 prováděcí instrukce) mají býti čitelně a s p, r á vně psány. často
se přihází, že se použije pro listinu předtištěných
nebo Jito~afovaných
blanketu, v nichž
se nežádouc.i místa škrtnou aneb prázdná doplni vepsáním potřebných slov (jméno, částka
a pod.). I když taková listina p ln ě n ev y h o v u j e přísným ustanovením,
jež zákon
pro ni předpisuje,
nepozastavuje
se zpravidla. Listiny musí býti sepsány v řeči (jazyku),
v níž mohou býti podání k soudu předkládána.
Soudní podání, pokud byla pořízena rukopisem, musí býti ps~nra inkoustem (výnos
min. sprav. z 19. če,rvna 1902, č. 13.285); není dovolooo taková podáni pořizovati
černí
anilínovou,
z úředního upotřebení
vubec vyloučenou (výnOlS min. sprav. z 26. dubna 1874,
Č. 5166 a z 9. června
1882, Č. 9121), ani inkoustovou
tužkou aneb přepisy indigovými.
Hektog'rafem pořízené písemnosti nesmějí byti do úředních spisu a sbírek listin zaklá·
dány (nař. min. sprav. z 9. června 1882, Č. 9121).
Vyhotovení
(t. j. soudní), pro něž nelze použíti
formulářu,
mají býti pořízena
mechanickým
neb chemickým rozmnožením, když je zapotřebí alespoň 3 exemplářu (§ 215
soud. řádu). Přepisy buďte nápadně oznaoony jako kopie (§ 33 prováděcí instrukce).
K uložení do soudndch spisu určené listiny musí býti přeloženy ve fOlrmátě celých
archU obyčejné velikosti 34 X 21 cm (§ 328 soud. ř.). Předpis § 17, odst. 3. prováděcí in·
strukce, výslovně zrušený § 275 soud~ ř., že opisy musí míti po straně z á I o ž k u v šíři
potřebné ke svázáni, nabyl § 4 nař. min. justice z,e 17. prosince 1898. ř. z. č. 225 opět
platnosti.
Pro posouzení žádosti jest rozhodnou doba, v níž žádost soudu došla (§ 93 klndh
zák.). Pro vyřízooi žádosti platí jako stávající knihovní stav ten, který byl právě v době
pod:ání žáldosti, při čem~ také ještě nevyJří~e'l1á jakOlŽ i j:iJžpovolená, ale lrnihovllliě dosud' ne·
provedená podáni, která předcházejí číslu deníku žádosti (v knihách patrno z tak zvané
plomby). přijdou v úvahu. Podle tohoto stavu má se tudíž posuzovati přípustnost
žádaného zápisu.
Podle uvedených zásad předpisuje vládní nařízení z 23. května 1930, Sb. z. a n.
č. 64 (= prov. nař. ke kat. zákonu) náležitosti p'ro geomewické plány v § 43, oddíl. A-D
a v § 37, aI. 14., 15 a 17. O případných opravách
plánu se nezmiňuje
snad se zřením
k ustanovením
vpředu uvedeným o listinách,
o jichž opravě bylo i nejvyšším
soudním
dvorem rozhodováno.
Tak rozhodnutím z 13. září 1881, č. 10.182 nepřiznáno oprávnění k zamítnutí žádosti
L stolicí proto, že mimo řádky připsané doplňky byly k prospěchu p'rodávajicího
a ne
žadatele přičiněny, a že se proto netřeba obávati
popírání věrohodnosti
listiny některou
smluvní stranou.
Dále rozhodnutím z 10. září 1890, č. 10.230, potvrdil zamítnutí žádosti I. stolicí z důvodu, že manželská smlouva, na jejímž základě bylo požado,váno lrnihovní jednlání, byla
tak propíchána a ušpiněna, že se tím stalo písmo neznatelným,
a po škrtnutí
původně
uvedené ceny - tudíž v slovech, vyznačují<;ích podstatnou
část smlouvy - a připsání
změny jinou rukou" než kterou je psána smlouva, nedal se její obsah v podstJatných boo
dech zjistiti, takže takovými vidite,lnými nedostatky
trpící listina je oslabena ve věrohodnosti.
Konečně nepřiznal rozhodnutím
z 25. února 1879, č. 2240, oprávn.ěnost
zamítnutí
žádosti, protože j>e dlužní úpis částečně lito~af()vá,n a částečně ru,zným:i inkousty psán,
poněvadž o takovém udánlivém nedostatku
listiny není ve všeobecném
soudním řádu
zmínky. Pokud pak jde o radírování
na místech
přepsaných
dnem sp,latnosti, nemůže
býti řečeno, že je tím věrohodnost
listiny oslabena,
jelikož shodný den spla.tnosti
je
zcela hod n o věr Ul Ý m z p,ů s o b em v i n tab u I a ční
d o I o ž c e u v e den.
Jelikož tvoří listina (kupní, směnná smlouva a pod.) i s podstatnou
její souěástí
geometrickým
plánem - průkaz ve sporech o hranice, platí tu i § 296 civ. proces.
řádu: "Jak a v jaké míře, škrty, radírování
a jiné výmazy, vpisováni neb jiné vnější
nedostatky
listiny její průkaznost
snižují neb z cel a ruš í má soud posuzovati
podle
§ 272." Tento pak ustanovuje:
"Soud má, pokud v tomto zákoně není jinak určeno, při
pečlivém uvážení výsledků ce>lého projednávání
a důkazů posuzovati podle volného přesvědčení, může-li se skutečný údaj považovati
za pravdivý či nikoli."
Po shrnutí uvedeného by vyplývalo:
Ti, kdož předělávaji
plány pro vloudivší se chybu, vyhnou se všem možným dusledkům z oprav. Tako,vá náprava je ovšem nákLadnou pro každou kancelář.
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škrtnutí. vepsání a pod. a ověření takto provedené opravy v poznámoo na plánu
vylučuje ustanovení § 37, al. 15 prováděcího naříz@í ke kat. zákonu .. Bez poznámky by
byla však taková oprava přílíš nápadnou aplámu by se mohlo nedůvěřovati.
.
Zbývala by tedy pro možnost oprav, jež ne1jsou podle u'Viedeného'zá.Badněnepřípustné, rasura. Jelikož tvar parcel. vykázané koty a výměry jsou v úzké vzájemné souvislosti, vyvracely by po p'rov·edooé rasuře u jednoho činitele možnou pochybu o věrohodnosti plánu druztÍ činitelé. Poněvadž .pak je ve smlouvě uvedeno parcoelní číslo (písmeno) a výln'ěirru.neib'y10by 'podle rozhodnutí nejv. soudního dvora z 25. února 1879,
Č. 2240 Isnad námitek pToti proj€tlnáníknihovnížádosti,
doIOIŽené,radiTovaným plámem.
Je. z praxe dos,tatečně známo. že nabyvatelé i ohraničených parDel nejsou příliš
úzkostlivými v řádném udržování hranic a d'ooházíO'lISto ke spo.rum. A tu by radírovaný plán mohl prukaznost o hranicích úplně ztratiti. (Jedná se mnohdy jen o nepatrné
posuny plotů, brázd a pod.. kde mapa sama nedostačí.)
Poněvadž se přihází jen ojediněle, aby byly chyby ve všech exemplářích ručně
kreslených. bude skoro vždy po ruce jedno bezvadné vyhotovení, kte·ré budiž pak noužitoZIJ. originál do sm~ouvy, a o""tatni. opravované plállly pak j a k o k o p i e. Kdyby
byly "'&echny plány vadné. pak by se ořekresloval jen jeden e x e m p 1á ř pro o r i g in á I smlouvy, který by pak st,rana mohla všestranně k úředním jednáním bez r i s i k a
použíti.
V kopiích, určenýc,h pro sbírku listin a kat. měř. úřad. provedené rasury by nebyly knihovnímu řízení na závadu. Katastrální měřický úř:ad projednává geometrické
plány až p o k n i h o v nim pro v e den i, a poněvadž citovaný výnos min. financi
z 29. července 1930, Č. j. 68.655f30-IIII6.v oddílu II.. odst. 14. op r a v u i z á vad n Ý c h
plánů připouští. nebude tím spiše námitek proti opravení náhodných nedopatření v jinak
správných plánech.
Kataštrálním zákonem je zaveden oficielní název geometrický (polohopisný) plán.
Je příkazem. abychom proto důsledně své . plány tak nazývali s a m i a požadovali 00užívání tohoto názvu i .i i n Ý m i. aby se konečně z názvosloví vymýtilo baga,telisujíc,i
slovo ..olánek". Kdyby bylo pro běžnou smlouvu (jsou i velmi obsáhlé) na př. o převodu
stavebního místa použito VÝmzu ..smlouvíčka". poznalo by se z ohrazeni právníků. že
není podobné označování nřípustným. A jaký tu obrovský rozdíl v odborném výkonu
pro vyhotoveni oběho! Nebal2'atelisujme si svou: obtížnou p'ráci samti; 'zaslouží plného resiJektu, který jí nutno také zjOOinávatia - vyinrutiti.

Zprávy odborné.
Dosavadní výsledky reformy zeměměfičské služby v Rakousku jsou nředmětem referátu Ing. A. G r o m a n n a. otištěného v .,MitteiIungen der Geogr. Gesellschaft". svazek 74. pod titulem: Bundesstaatlicher Vermessung-sdienst in Osterreich und seine Arbeiteh seit der Reform. který vyšell též v r. 1931 iako separát. Zpráva ta jest pro naše odborné kruhy velmi zajímavá a proto z ní vybíráme hodně poflrobností.
K desátému výročí reformy vyměřovací služby soustředěné v ministerstvu pro obchod a dopravu. vypisuje president úřadu pro vyměřování a cejchovnictví výstižně
zdárné výsledky reorganisace. kterou bylo docíleno lednotného provMění měřických
prací. kvalitativniho a kvantitativního zvýšení výkonů a podstatných úspor.
1. Organisace .. ,Spolkový úřad pro ceichovnictví a vyměřování utvořen byl min.
nařízením z r. 1921 spojením státního vyměřovacího úřadu a. normální cejchovní komi~e.
Vyměřovací skupina rozpadá se na 6 oddělení: 1. techni('ko-administrativní vedení katastru. 2. práce astronomicko-l2'eodetické a, geofysikální. 3. triang-ulace, 4. katastrální
nová měřeni. 5. práce topol2'rafické a 6. foto2"rametrie. Ve spolkových zemích ie služba
rozdělena do 68 vyměřovacích okresů. 6 archivů mao a 3 oddiíleni pro nová měřeni.
Z 506 zaměstnanců je jedna čtvrtina smluvních. 34 jich zastává službu ceichovní. Poradním sborem presidenta úřadu jest . Zeměměřičská rada", jejíž členové povoláváni jsou
z řad odborných k čestným funkcím.
.
Práce kartografické a renrodukční provádí obchodně vedený kartol2'rafický (dříve
voienský zeměpisný) ústav v koone.raci s vyměřovacím úřadf1m. Stvk s voienskou spdvou udržuje soojovací důstoiník; důstoiníci vojenské měřické služby. prodělavší dvouletý mapovací kurs u vyměřovacího úřadu, jsou přibíráni k součinnosti v topografických
pracíc,h.
11. Práce státní měřick~ služb'!J. Teorve od r. 1924 bylo možno vybudovati geodetické přednokladv pro rO'l,sáhlé nráce. nutné z důvodů ailministrativních. hosnodářských. kulturních a věileckých i100lněním prořidlého personálu vydáním nových instrukcí a. zmodernisováním strojové výzbroje.
A. .G e ode t i c k o - a s't 1'\ o n o ID i c k é a g e o fy s i kál n í p I' á c e. Bvlo pokračováno ve zlepšení výnočtů Hesselova rotačnlho eHpsoidu. Ukončeny výpočty poledníkového oblouku Grozenhain-KremsTPiinster-Pola
a zatímně uzavřeny p'ro oblouk Sni1žka
--Monte Hum. Provedell2, pozorování pro zhuštění astronomickýoh stanic v síti T. řádu
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ve směru 48. rovI1Jobě~ky na 35 bodech v průměrt!lJé vý,ši 2250 m. Pozol'ování na bodě
trvalo průměrně 14 dnů. Astronomícká
délka bodU. Hermannskogel, universítní hvě'zdárna
Vídeň a Laaerberg od Greenwíche určena bezdrátovou
teleg'l'afli. Pokračováno
v pracích
V. Z. Ú. v měření tíž nic s užitím bezdrátového dálkového připojení koincidenčních
přístrojů. Další zhuštění tížnicových
stanic bude umožněno pomocí torsní váhy systému
Ei:itvos-Schweyd~tr, kterou za 2 rt)ky bylo změřeno 200 stanío, zjištěna. tížnicová porrucha
uSollenau
a průběh geoídu u Hohe Wand.
.
Společně s ústředím pro meteorologii a geodynamiku
bylo ukončeno
magnetické
měření na 110 stanicích.
Roku 1925 byl zřízen ústav pro ěasoměrné pomiicky a rozšířen
později na pokusný ústav pro geodetické
přístroje.
B. T I' i a n g u I a c e. Sem patří udržovánísitě
I. řádu a vybudováni
její až do
lII. řádu i sítě detailní s použítím konformní projekce Gaussových po~edníkových pásů
3 o širokých.
Z dřívějšího stupňového měření V. Z. Ú. převza.to bylo 82 bodů, které doplněny rozloženim příliš velkých trojúhelníků
a vyplněnim me'zery. při bavorských
hranicích na celkem 99 bodů; na 67 z nich hyla provedena pozorování eelkem v 367 směreeh. Používá se heliotropů s acetylenovým světlem. V síti III. řádu připadají 3 body
ml. 1 čtv. myriametr. Až dosud bylo opatřeno body II. řádu 37%,. III. řádu 29% a IV.
a V. řádu 15% . celkové plochy státu. Jako novinka chystá se skládací vysoké postavení z ocele systému Melan-Waagner.
C. Pře s n á n ~ vel a c e.' Z býva,lé monarchie
.převzaté
763 výškové
značky
byly doplněny nově určenými 551 na tratích 1379 km dlouhých. Tratě vedeny byly podél
silnic, neboť vedeni podél železnic se neosvědčilo.
Prostým
měřením 'výišek pro toohnické účely bylo určeno 1349 bodů na tratích 729 km.
D. E v i den c e k a t a. s tI' u. Závady způsobené válkou. zaneprázdněním
personáb
při praCích delimitačních a l'estrikcí byly odstraněny zjednodušením řízení a instrukcí a
zlepšením technické výzbroje měřických úřadů. Počet ročně vybavených případů obnášel
70.000 pro 101.000 pareel čili 1 % eelkového počtu. Měřické úřady spolupracovaly
při novelisac.i .zákonů o pozemkových kniháeh, při přípravě zákona o revisi katastru
ve Vorarlbergu, při obnové pozemkových knih, zničených požárem justičního paláce, při sčítání
živností a realisování dávky z majetku.
E. N o vám
ě ř e n i. Do r. 1930 bylo provedeno nové měření v 65 obcích o výměře 44.356 ha. výlučně v územich. kde pro množství změn by nebylo racionelním řízení
revisní, ponejvíoe v Burgenlandu. Měřeno polární metodou s použitím Zeiss-Bosshardtova
redukčního
tachymetru
čímž denní výkon oproti metodě pra,voúhlé se zvětšil o 50%.
Výkony zvýšily se ještě použitím počitacích strojů así 40 typů.
F. H, I' a nič ním
ě ř e n i. V letech 1920-1923
byly vymezníkovány
a zaměřeny
hranice s československem,
Maďarskem, Jugoslavií
a. Halií společně
s těmito
státy
v délc.e 1669 km. Zaměřeno bylo celkem 19.894 hraničních znaků. Později byly zaměřeny
též hranice se Švýcarskem,
Liechteniíteinskem
a znova s Ita,lii.
G. Fo t o g I' a m e t I' i e.
Užití p o z e In ní metody bylo značně rozšířeno p.o srov~
návací zkoušce měření u Klosterneuburgu
i pro práce katastrální
v méněeenných
územích, co podkladu agrárních operací a pro vybavení ka.tastrálních
map v měř. 1: 1000
lJ, 1: 2000 vrstevnicemi
po 1m.
.
Značení bodů se děje stromovými signály neb měř. praporky. Snímky jsou brány
6 Zeissovými soupravami.
vyhodnocení
výsledků Zeiss-Orlovým auto grafem model 1911
a 1914. Tak bylo zmapováno pro katastr i agrární operace 354 km2• pro topografické
účely 8432 km2 většinou v horách. Vrstevnicové
plány pro topografickou
mapu jsou ze
70-90%
úplné, pro ostatní účely jsou mezerv v měř. 1: 1000 průměrně 3%, .pro 1: 5000
nejvýše 5%.
' .
.
Metody let e e k é užívá se hlavně k účelům topografickým, k evidenc.i starých map
a vypravení nových v územích se země neměřitelných.
K tomu
slouží nepřetvořené
sním~y. brané z přibližně stejné výše. jež se skládají v letecké náčrtky pro topografy.
Přetvoření
v měř, 1: 4000 se děje použitím katastrálních
map. redukovaných.
do téhož
měřítka. Výzbroi sestává z řadové filmové komory Zeissovy a. deskové ruční komory
Heydeho. vyvolávacího
zařízení systém Correx a autokartografu
Hugershoffova.
Letadlo
dává k disposici dopra.vní letecká společnost. Pracováno
bylo na eelkové rozloze 1356 km2,
H. O b n o v a a e v i den c e top o g I' a f i c k é h o
v y měř o v á ní.'
Z
bývalé
monarchie převzalo Rakousko až na asi 5% zastaralý
mapový
materiál
zpracovaný
v mapách 1: 7!'í.000 a bylo tudíž nuceno :iednak staré mapy opraviti. jednak vyhotoviti
nové. Postup při zaměřování území byl vole'l s ohledem na potřeby
karto!l'mfického
ústavu a vojenské sPrávv. Zaměřovací měř. 1: 25.000 bylo podrženo, pro speciální mapu
pak stanoveno nové 1 : 50.000.
List nové speciálky odpovídá Y. listu staré a obsahuje 8 pra.covních kvartů. Vrstevnice .isou po 20 m, počet vepsaných kot zvýšen a použito jednobarvého
stínováni.
Nová měření pokračují zvolna. stará mapa 1: 75.000 se udržuje hlavně důstojníky·
tl.'pografy. Topograficky
bylo zaměřeno 7880 km2 v měř. 1: 25.000. stará speclltlkaopravena na 2500 km2• Topograficky
zpracován byl též pruh 1 km široký v délce 420 km
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podél italských a 550 km podél čs. hranic.· Tato práce, zeJmena ve velehorách, je nadmíru obtíž.ná; ,sezonní výkon triangulátora
znamenal celkem překonání
výškových
wzdílů: 154.000 m, délkový
výkon
topografa 2200 km.
K činnosti ústavu patří též odborná práce technicko_vědeeká
a účast na 'zahraničních kongresích a výstavách;
celkem v 25 případech,
Potěšiteliiá,
je čilá účast úřednictva ústavu na vědeckých měřických pracích což· byloumoŽIlěno
pní,vě sjednocením
prací v jediném ústředí, kde je možno jednotlivcům
uplatniti dokonale, své SChO})llosti.
S k u teč n o s t, že' t ó 'b 'y I ,,8 p o I e k r a k o u s k Ý c h z orně měř i č ů" v ě o I e
s vy s o co z a s I o u ž i I Ý muč
e n c e m pro f. D r. K D o lež a lem; k t e r Ý v b o u ř~
li vy c h dnech
r. 191 8 energicky
se přičinilo
pře t v oře n'Í s tá t n íměřické
služby"
zajistila
vedení
úřadu
cennou
spolupráci
odborn Ý c h k o r p o ra c í, .kt e rév
y v i n u I y při
v š o c hor
g a n i s a ční c h p r a cic h
nznání
hodnou
inici·ativu.·
.
Zvlášť se osvědčilo včlenění rněřické služby do ministerstva
obohodu a dopravy,
ktoréžto ústředí většinu technických agend vfiemožně podporuje
snahy ústavu.
.
.
.
Ing. O. Krčmář.,
Zrušení zeměměřičského
oddělení Zemského úřadu v Bmě. Na str. 174 Z. V" roč.
1929. jsme vodWi zprá<vu. žel odhomé práci bývalých zemský,ch a úř. aut. civ. geometrů
dostalo se ymtřičného 'ocenění zřízlením zeměměřiěského
oddě1enidnem
15.čeTtVlla 1929
v rámci techill;. služby Zemského úřadu v Emě a zaznamenali jsme tI> S urrčitým dosmui'Siněnďtm, ač věc prokázaně ,le <8 a m o z ř e j m o stí při speciálním Imrak,teru službyzeměměřičské. Nenadáli j.sme se. ,ž,e po 2% letech zenH~ký úřad odvolá své dřívější rozhodnutí a že IPN restdkci techruiekých oddělení - 'zruší 'dnem 1. ledna 1932 i odděleni zeměméřič,<lké a přidělí j,eho ag100du do odděle,ní vše o b 'ec n é h o.
My, 'k<mž znaLi jsme zblízlrn. jaké škodYPŮlsobi1a mlor. zemskému výboiru llceorganiSOV1amostagendy zemělměř1ěElké. za,snem. dovídajLce 00 dost opožMn('í o této rerormě. Pov'ažujeme jJ za nebe~iI*1'čnIOua předpovídáme, že tím utrpí ciliJodagendy zeměměřbč\~ké, vy,
II>'ž e lil ě spe'CIÍJálníto služby v ráJrr10itechnic kýcJh úkonů. Je to ibelze spmu y očích zasvěcených :li kri,ticky posuzujících osob krok zpátikya
neblahý reflex tohoto počinu se pro.jevti. V úřadech nebývá to hned', ale Z3Jtíotím těžší jeSlt napravit v budoucnu brzo 'O\IlY
šklOdy, které t4n povstanou.
.
z.rušení oddělení pro tak osobitou službu překvapujetim
více, ž'e děje se· to po vydáni nového krut. zákJona, jeho pl1lwáděcího n1liřmeni a řady nejnově:jiiĎJch výnosu min.
finan<l'Í· (vyšlých zpravidln. se souhlasem min. veř. pr3Jei, I'IeISp.zemědělství), IkterýmJi úloha
mm'. úředníJků zemskýCJh úřadů stala se vYh11aněně>jší a q;odpovědnéjM a tak přímo Si
vynucuj'evět,M
osamostatnění"
Zemský úřad IV Bmě r,ozhodně pochybil, zrušiv odděl. země:Illlěřič.slké. Ne~náme duvody, ,kte'l'é jej k tomu vdy.
AIJ,e pooivujenáls" že si nepov'Šiml,iak
dobře' se osvěděiiló
dáJvné zřilZená ZJeIIDOOl.
oddělení u měst. s,fuw. ú řadu! v Emě" že řediiJt. st4t. dmh také mají.své
skupÍiny (= oddělení) zeměměřič&ké. vývoj tec,hnický dlOlkládá<IDJakavě, že agenda zeměměřičská tehdy dokonale funguje, dáno-li je zeměrrruěliíiěůmt,o, co ,jim patři: :},gelldu vyJko.
návat a řídit její Cihod.
Na konec jen poznámkm. Podle příslušného výnosu o úprlwě techn.$lužby
zem.
úřadu vLafltně agenda zeměměřiČElká u dotyčného úřadu ,.vymizela". Jak jinak máme t,fJltiž
cháp~ti slku1Jeěn1oot,že ani 'V titUill, kterým se vymezuje ráz ,pracilS1kupiny .a oddělení
všeobecného, není sLovem udáno, že j(Jl zde zařazena i a,genda, kterou konJat můro a dovede jen zeměměřič?
E. F.
vývoj fotogrametrie
u čs. Voj. zeměpisného ústavu. Fotogrametdcké
oddě.Jeall VZÚ.
bytlo zřízeno v roce 1921. Co se týče jeho teehniokého
vývioje, převzalo tradice bývaJého
rakouského ústavu. VZÚ. vybudoVlaI pak toto
odděLeni n~ základě
zkušenooti
tohoto
ústavu a v dobré úvaze o naléhruv,o&ti zavedení modern:ícll vyměřóvllcích
metod, ro~hOOl
se záhy k pořízení nejlepi'iiho imtrumental'Ía pIlO pozemn.í steroofotogrametrii
(,polní a, vyhodnocovací).
jímž byly zhotowlny nejenom Ipomocné fotogrametrícké
elaboráty při novém mťřeni Těšín8ka a HlučÍns!m, nýbr,ž též různé r07,s.áhlé práce pro civUně-technické
účely: Na přúkliad má vzn. lví podíl na vyměřování údolí' VItavy pro mÍllllÍstClrst'v(oveřejných p11a0Í. které slouží projektům údolnich přehrad
u Stěcihovic. Podobné
práce byly
vykonány též pro jiné ústavy a m1nistmstva, kdykoliv to vla,stní úkoly vojen~eJro mnpovánídiovoloV1aly.
'
Vyhodnocovací
[lřístroje pro leteckou fotogrlaJnetrii byly až do 1'OIku j928 jcšLě poněkud problematické,
hla.vně co do zpŮiiJobtilosti pro měřítka U8chniť1kých plánu :1 map.
I\fUflil Ib~tii vzat ohled nejenom na malá měřítika vůjenská, n:;"birži na př~prulllié požad,avky
civil:ně-oochnické. Proto YZD. neukvapiI své rczhodnut1Í k pořízení Ip,říplušné velmimi-kladné aparatury.
a,olmHv se mu v té době dostalo mnoho rrůzných nabídek.
JaJk se zdá, by1Ja také opatmost
Vf' vy.čkáváníoprávnělná,
protože tep'rv v posledním mcesle
typy přís,trojf\ vY'krystali!lovaly s co možná nejdO'E'ažitelnějši doloona,lostí.
PráIV'ě nyní se očekáva období ,kJídiUve vývoji těchto přístrojů. Nežli dojde k 'VY7oro.íehí
VZÚ.lll'jdok6naIeljší
teclmi~kóu aparaturou pno vtdušnou
sterreOfotogrllmetrii
(speciální
,~zrl)ušný autograf a letecké snimkové zařízení lB přídušoostvím)
plrOlVád'Íse· stále studium
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t·éto pohyblivé ot.ázky a ke konklmtnímu rozhodnutí přikročí VZO. v nejbliJžší době, až
d'ojde k novému vyměřovilní státního ú'wmí 1: 20.000 (speciáhú mwpa 1: 50.000).
V roce 1926 opat,řll si VZÚ. celoa.utoma,tický restiltuční přfsŤd'oj SEG, aby bylo
možlIliOpo~ořiti topografické prlÍiCe,hlavně f,eambulaci a revisÍ, l"ffititucí leteck.~-chsním.
ků, Pro nové měření 1: 10.000 nebo 1: 20.000 Ilení re'Jtituční metoda t. Č. zvlášť duležítoua je někdy. z'Vlášťve tvárlivém území, i postraidJa.telnou, protože se do krajnosti
využije přes<něj~íhosituačního podkJadu zmenšené kmta,strálDlíma'py. Využití,restituělúch
prací v úzkém kontaktu s ma,povacimi odděleními v poli, krteré d'odávaly k restituci po·
třebné boolwé podldady. se velmi o'8vědČlÍlo.
Pro ooSltÍituciv,ět~ího měřítka bylo Ipřiistroje
pouHto t<éž při zhotovení regul~čních plánů v@kov'ských obci mínisterstvem zemědělství
- zatím pokusně.
Dokonalost přístrojů pm leteckou stereoa.utogmmetrii, která rpa-ávě teď dosáhla
svéhio vrcholu. sLibuje, že při budoucích pracích, ke 'l\ltelfÝm
rtélž patří nové měření 1:20.000,
bude moolllo určitou hospodárností a přesností· zasahOVJatído topogll'afíckého pr')vozu. Do·
sud to nebyLo možné, ,poněvadž 1eteeká stereooutogoramertriese jako hospodámá. metoda
oi'Wěd'čujetoliko při rozsáhlém a velkorysém podnikánL Za,luíjení nového vyměfování by
rá.zem změmilo dosavadní nehosplodárný stav.
ProjelkJÍ?vané pořizer...Íletecké siAJreoa,utomatiekévýzhl'Oje jest pouze otáJzkou krátké
doby a ačkolIV je,st spjato s otázkou leteckých komor (speciJ:i,lníchmě'řiekých í leteakýcp
standartní0h), zůstává interní techni0kou věcí VZO.
. Stále rostoucí potřeba velmi hospodárných sterreofotogrametrických pozemních prací
nutila VZO. k pořízení dmhé pozemní soupravy, která se po pll'V'éosvědčila 'P'ři vyměřováJní dl(;.Jostřelec~éstřelnice u Horní štubně.
VZO. též stile sledoval vý·yoj fotogramellrie a te,chn~cká op3ffení v lťl1:eClké
fotogrametrři u dělostreleetva a svou čÍlmostí přispěl při IV'ýchově dorostu důstOjlllJků děl.
měřické J10tydosud ve třech ,kUl'sech,ve kterých byli i zastoUlpeni mladí důisltojníci letectva.
'
Rol\lem 1932 se zřizuje j II Vojenského leteckého ústavu studijiIlmo (VLÚS) stálý
kUI1Sleteokýeh pozorova.tlellů-f-otografů,
v němž se bude vyučovati i f(·togrametdi. VZÚ.
ve f'!vém st:Uém topografickém kurse věnoval již od ZlalČátdn~ velikou !péči VYUČ01Viní
fot·og-rametde, hlavně letecké. Spoluprací VZD a Voj. Techn. Ustavu. se V.LOS. ,;mLží se
úroV'eň letecké fotografie stále zvyšovati. V l'oce 1931 za,hájil VLOS, fOltogJ1afickou
I;outěž
letců-fotografů jednotlivých leteckých pluků. Vý!sledky této s,outČ'Zevykázaly již velký
pokrok p1'O'tJi
.oněm v popřevratové době. kdy ~etectvo ~tě zápasHo s nedosta.tkem nevyhovujících IleteckofotogTafickýeh IpřístrojŮ.
.
Výroba le<teck)\~hkomor. v tuzemskl~ jest až dosud ještě stálou bolestí letectví.
.Jem slliadlněi~ímřešít,i fctografické, ne,žlí fotogI1ametrické pI1Oblémy.SebekráslIlější a sebe·
umělečtější letecký snímek nevyhovuje měříčskému Ipožadavku, neDlÍ·li geometricky bezvadný..
Toho času j)IOuzesrpeciální měřičské komory s,e zvláště zikIonstruov3iIlýmiQ,bd;ektivy
a s centráJlními uzáv'ěl'1:amí se blíží ideálu, který vyžaduje ne!;!kref'Iujíc:ieh vlastnosti
objektivu i závěrky. Poslední nolkusy rlJ.ro'ledenéV tomto směru u VLOS. oprávňují k veldkým nadějím. čehož jsou pádným důkazem bohiaté ~, krásné vý,~ledkYposlední fotografi('Jké~outěže našeho mlad,ého loteckofotog!'afick~ho dorostu, o které si ziskal i tento
ústav svou cílevědomou technickou prací zmínkyhodnýchzásluh.
Dr. P.
Nejstarší mapa Moravy je pliedmětem úvahy Dr. K a r 131 K uch a.ř, e ve článku
"FabJ1ieiova ma;pa Mor3Jvtyz r. 1569", který otiskl Sborník čs. společnosti zeměpisné
v 8ešitu 5.a 6. z r. 1931. Výsledek studie této jest nejen významný se' stano'Viska čsl.
technícJk,é kultury, ale zajímavý pro kruhy zeměm,ěřič,ské.neboť otázky ImrtJografické a
zhotovování map spadají ~Iké v j,ejich obor. Broto !p'OdáJvámestručný výtah autorovy
práce, odJkazujice jinak interesooty na, původní článek.
Do nedá.vlIlIabyla považována za. nejsta,rM mapu Moravy t. zv. Ortelio'Va z r. 1573
v měř. 1: 455.000, vydaná v Theatrum orbis terrarum, ~k l'labriciova z r. 157ň, uložená
v zemském 3 1'CnÍiVu
v Bruě. (VedJe toho byly zmámy pozdějš'í jl:'jich' otiIslky neb zmenše-niny.) Základem těcht,oewmplá,ffi iest. původní ma,pru,pořízená před l'Iok,l}m1569 dle výsledlki'ťměření v přírodě Pavlem FabJ.'iciem.astronomem, mamematíikema diokOOriem
mediciny, na.rozeným r. 1519 v Lauban (Horní Lužici) a zemřelým ve Vídni r. 1588.
Originál této IruljJ}YbyJ zjištěn Dr. Kuch~řem v BibliotMque natiionale v Paří~i, a
to ve dvou exemplářích (A, m. Exemplář A je úpilnější a obSlahuje hlavní nápis v textu
latinskélm a německém. Rozměr kresby sIožené ze 6 kusů t'ÍJskujest 95 X 85 cm. Kresba
obsiahuje krom území ·celé Moravy i značnou ěáslt Rallwus (po Dunaj), Slo'Ven8lka,PoLska
a Čech. Na rámci jsou údaje zeměp. šířek a déLek po 5'. Za počáteční polJedníkbyl V!olen
poIedník aSoÍ5°20' záp. od Ferra. Údaje zeměpisné odpovídají v celku hodnotám Petra
Apiana., který byl vrstevníkem Fabl'iciovým. SífOOITJJěpisnýchdélek ašíliek je JlOsunuta
roote poot,oěena., a to a,si Lze vysvětliti táni, že rámec :trulipy(geogmf. sitě) do měděné
desky byl vyryt pozdě:ilia špatně orientnv:í.n ke ktr-el'lhěmapy.
.
00 se t.ýče měřftka; mapy, urěil je Dr. Kuchař hod,notou 1: 282.000 proměřenfm
originálu. Poněvadž Fa~ici'1l:S pro obraz 1 geogn,f. mile užil hiodulOtU26'3 mm, oož je
1
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rovno Ipřibližně 1 palci, má autor člámiku za to, že bylo úmyslem
Fabriciov;ý m zhotovit.
m.1lpll v měř. 1: 288.000.
•
Mapa obsahuje ja.k zakresleni
řek a mist,tI3Jk i hor. jež jsou, b~Tť i podány lOOJlýrou ~QPeěkovou,
výškovrě oddiferen.covány.
Lesy j1sou označeny
stlr,omečky.
Značkám
mí"t j,e přdpojen výklaď (na př. DorU und Schlass
odelr Herrensltz
Wes a zameck
nebo twrz), řeky i místa (pOjmenovány. Počet jmen mÍiStD>íchobnáší 348.
o
:Měděná deska, do které dal Frubrícius vyrýiti IIlIrupU, se Zrtl'atila, jalk olllsám
uvedl
ve výlkJiadu k ma[)ě z .f~ 1575 (~hora zmíněné).
Z tohoto fakta
lze usuzovati
ja.k
Dr. Kuchař poznamenává
-, že oobylo he, nalézti
původní
md.pu a že pa.Hžské olm
origiJn:íJly A, B mohou býti jen zkušebními tisky. Původní mapa Lyla moraV'skými st.avy
rulkopisně opr8lVellla a poslina. k tisku do Antverp
Or,tetiovi. l\;terý ji jako zmenšeninu,
ale dosti věrnou, vydal ·r. 1573, jak shora již i'eěeno. :Mapa FablicioVla z r. 15'l5 v měřítku 1: 367.000 měla býti ná,hradou za ztrac·enou měděnou
rytinu ma,p~ z r. 156~, ale
tato lOOt~
znázorňuje
dale,mo menší území.
Nález majpy Fabicio;vy
z r,. 1569 v pařižské
Národní
knihovně
a rozbor,
který
Dr. Kuchař po pečliV'ém studiu před~ožil čs. veřejnosti,
zaslouží
nej-en plné iPOwrnosti
našich kruhll, ale měl by i kolegům býti pobidkou. by v mezích svých poměr1\ :všímali
si podobných
Istarých památek
ma,povnÍch a je sami prozkoumali,
neb a·spoii llIa ně' odborné kruihy upozOlJ'lllili.
J. Růžička.
Zeměměřičské
prá.ce, konané v r. 1932 v oboru ministerstva
financí. Sděluje
ministerstvo
financí.
Triangulačni
kancelář
ministerstva
financi:
I. pokračuje
v signalisaci
(stabilisaci)
trigonometrických
bodů pro spojení
trigonometrických
sítí československé
a polské a koná
přípravné
práoe pro další budování
základní
trigonometrické
sítě;
II. a) v zem i O e s k é buduje jednotnou
trigonometrickou
siť katastrálni
až .-lo
délek stran průměrně
4 km v oblasti katastrálních
územi Pisek, Lysá
nad Labem a
české Velenice a koná přípravné
práce v oblasti katastrálního
území Kolín pro účely
obnoveni
pozemkového
katastru
autentifikačním
katastrálním
řízením;
b) v zemi
Moravskoslezské:
1. buduje jednotnou
trigonometrickou
síť katastrální
až do délek stran průměrně
7 km v oblasti katastrálních
území Bezuchov
(okres Bystřice
pod Hostýnem),
Uhřičice,
Věrovany
a Rakodavy
(okres Kojetín), Dolní Nětčice, Dolní újezd
a Horní
Nětčice
(okres Lipník nad Bečvou), Pňovice,
Střeň a Tři Dvory (okres Litovel), Hněvotín,
Nedvězi, Ludéřov
a Dolany (okres Olomouc), Lešany, Kostelec
na Hané, Lutotín,
Domamyslíce, Bílovice
(okres Plumlov).
Hradčany.
Kelčice (okres PTostějov),
Zerotín (okres
šternberk),
Troubky,
Zborovice
(okres Zdounky) a dále koná přípravné
práce v oblasti
katastrálních
území Heřmanice,
Skryje-, Přešovice,
Reiíice, Kordula,
Šemíkovice
(okres
Hrotovioo),
HOTní Dubňany,
Dolní Dubňany
(okres Moravský Krumlov),
Sedlec (okres
Náměšť), Krasonice
(okres Telč), Stařeč, Mastník, Nárameč
(okres Tře-bÍč), Mikulovice,
Rudlíoo,
Citonice
(okres Znojmo) pro potřebu
ministerstva
zemědělství
(agrární
ope~
race),
2. obnOVÍ zničený
trigonometrický
bod 1. řádu Babáč ve spojení s pracemi, konanými k účelu agrárních
operací v r. 1932 v okresu plumlovském
(H. odst. b, 1),
3. koná přípravné práce v oblasti katastrálního
území Jihlava
pro účely obnovem
pozemkového
katastru
autentifikačním
katastrálním
řízením;
c) v zem i Sl () ven lil k é buduje jednotnou
trigonometrickou
síť katastrální
až
do délek stran průměrně
4 km:
1. v oblasti katastrálních
území Chlebnice
(okres
Dolní
Kubín),
Liesek
(okres
Trstená).
Horní Vadíčov
(okres Kysucké
Nové Mesto), Lazy pod Makytou
(okres PÚchov), Nižni Skálnik
(okres Rimavská
Sobota) pro potřeby
krajských
soudfi (komasace),
2. v oblasti katastrálních
území Drienovská
Nová Ves, Drienov,
Tuhrina,
L'ubovee, Kvačany,
Bujakov,
Hrabkov
a Močarmany
(okres Prešov) pro účely za10žetní pozemkového katastru,
3. koná přípravné
práce v oblasti
katastrálních
území Važec a štrba (okres Lipt.
Hrádek)
pro účely pozemkového
katastru.

Literární novosti.
Posudky.
•

Státní poIZemkrQvý úřad v Praze: Instrukce
pro řízení spojené se zaknihováním
přídělu. Úřední Sbírka oTganí8r3.Čnich a admÍinlstrrutivníeh
předpisů.
Pmha
1930. Nákla·
dem V'Ia.stnlím. Stran 249, krom formulád'ů.
lIJiP>tlI'ukcejeilt jilikousi nMmv1ouza.
řadu jednotJJ.výeh
před!piisů o knih. prováděni
přtfděllft (o př':iipll"avě, úpra.vě, revisi příďělových
a měřických
elaJborlÍ.tů mel. za.kJůhování).
SesLání ze dV'ou dUd o více kapitolách.
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V prvé kapitole se projednává
vše to, co' tV!oří př í d, ě lov tel
a bor á t, listiny
o Ipřídělu, ,plány, seznamy plGch, nabyvatebl
a Elluž,e!:mostí, jakož 1 precil30vání různých
pojmU'. l/mhá. klllpliJtoia "M 13 ř i c k Ý e 1 a bor á t" se týká vypracování
teclmiekých
pomůcek. Zde jsou na př. vyzvednuty
náležitosti
geometrických
plánů. zpfltsob ozna.wvlÍtnÍ
nově tvohmých
parcel a pod. Dále j€ probrán Z!p'ůElQh 'revJse a pnprruva techn. pl1dělo..
véHo i mě'i'ického ela,borátu k zaknihování;
jest tu uvedeno - Inimo jiné - ponaučení
O provedení
souhlasu měř. opení-tu se stavem
,knihov-rum, o opravách
chybné
kresby
v mJapě kat.31i>tráJní, o opra,věhranic
změněných. ve skutečno~tL a. řada pokynů týkající
se 'V!lliitřn~ho uřadováni.
Část ctvI1tá přiedpisuje činnost ústředí ku zaknihování
přídělú a jedná o vyhotoveni vklad!ní 'liJSt,iny i knih. žádosti. Dalši kapitola
jest opět významnou
]J1ro jednotIDost
úřadování v ·SPD při vzdáru se piiděHl., jehlo odnětí a j.
Dildruhý,
zvaný "přílohy",
vykluzuje vybrané
zákonné
předp'ÍJt>y. Z občanského
záJwníka ~itovány §§ o I"lužebnostech (na př.oka,pu,
steZlky, svádění dešťové ViOdy atd.).
OtiWíný jsou tu: novela z r. 1915 o dě'lení parce,l a Qprá.vněJl1Í úřadll k provádění
plánú
knihovních.
IlIařiz.ení min. financí z 1890 a 1907 o předpisech
pro ~hotovehi
plánů dvil.
zffiněrt1ěříč'i, vynesení
miu; financí z HJ21 o Zlhoto,vrování !kopaf rozmnožovíÍilliÍ.In, ,vyhláška
zem. fm. liieditelství z r. 1927 a upozorněni civ. g-eometrům, jak vyhotovovati
plány dílčí,
n.ařízeDlí V!lády z r. 1922 o knih. dělen.í parcel a činností
Qpráv. zeměměřičů
na 810~ensku-'a Podk. Rusi,na,řízení
vlády z r. 1921 o rozšÉření platnosti
lmih. zákona na Hlučínsku, droslovný otiBk kata&trá.l. zákona z r. 1927 a k tomu prova.ctěcí0h na.řízení í B výnosem min. financí z r. 1928, jak plOt:mačovati nově povstalé
dílce a paroo,ly vedle
několika menších záJkonných ustMlov~ní a norem dů1ež~tých J»:'o vyloo'llá,váJlí zeměměřičského opráNnění.
.Mimo to jsou pNpoj,ena sídla měřických úřa.dů katastráI.
v oclé čSR. Značná část
dilaje
v:ěnována otištěni mnoha fOoI1nulářfl jak rplro účely ryze úřední, Jtiak IPro měř. ÚrředriÍiky a <'Jiv. geometry
(povolmú slu~ebllJostí, soub1Jas k QPravě map'y, zadání p'l1aCí civil.
geometrům,
notářúm
a ·aďJvokátům).
Tato úřední pomůcka je dílo velmi dobré a je škodou, ~e podobná sbÍirka nevyšla
ji~ dříve. J,e uŽ1,tečná pro úředníky
8PÚ a pro sjf-dnocení agerndy centrály i obv1od. Madnv,en. Je vŠiak vý,znamná i pro zeměměřiče mimo tento úřad s,tojící (a,ť JSIOUve shllŽbáeh
státníclJ., autonnmmch
či v praxi civilní). Překvlllpuje,
že SPD dOtVcdl do této sbírky
vnésti oolik matell"iá,lu vítaného
kruhy zeměměříčskými.
J. Ri:tžička.
'- Prof. Dr. A. Sem e rád:
Topografie.
N á vod
s e z ř e tel e m k srně r n i ci m
čs. Voj.
zem ě p. úst a v u. Litogmfované
předná,šky 1. stolice nižší a vyšší geodesie
na .. české vysoké škole. technické
v Emě.
BrnJo 1931. Stran 130, 25 tllIhulek ~ 92 obrazy.
Zavedení přednášek
z topografie
pro posluchače
zeměměříckého
inženýrství
mělo
zajisté dvojí účel: posluchače
encyklopedicky
seznámití s důležítou složkou zeměměříctví
-'-- s topografickým
měřením a důkladně
je zasvětiti do nauky o terénu a jeho znázorňovájlí. Zvláště tento druhý úkol pokládáme
v, p,řednáškách
z topografie
za důležítý, ne,
boť nauce o tvarech
terénu, jejich souvislosti
a znázornění
nemohla býti v nižšígeod,esii pro omezený počet. hodin věnována
taková péče, jakou by tato složka zasluhQvala.
Vždyť zeměměřič
sj:) ve své praxi velmi často setkává
se zaměřením
a znázorněním
terénu
(při regula(íních
plánech,
tracováni komunikací,
melioracích
a pod.) a je nutné,
aby tak jako dokonale
ovládá měřické
přístroje
a metody, ovládal i rozbor· terénních
tvarů. tolikdúležitý
pro volbu výškových
bodů, ,1mustrukCli te,rérnního náčNI! a wzději
i pro konstrukci
vrstevnic,.
'
Měly by tedy přednáJšky 'z topografie
o1Jsahovati vedle popisu a vysvětlení
topog-rafického měření i důkladnou
a. jasně zpraCQvanou sta! o tvarech terénu a jejích znázornění. Tedy úkol, který lze zvládnout
jen. tomu,
kdo
v topografii
pracoval,
nebo
tomu, kdo velmi svědomitě
k topografii
přistupuje
a ji prostuduje.
Ťoho . nelze tvrditi
o aut oTovi nové Topogralie. Po pročtení
sice zjišťujeme,
že
kniha. obsahuje
obě uvedené
statě, ale podává je takovým
způ.sobem, že své poslání
s!Jtya splní. V části. která informuje
o topografickém
měření, jsou chaoticky
spojeny
eelé partie, jednak přeložtmé z bývalých
topografických
instrukoí,
z Mitteilungen
des
k. und k. Militargeogr.
Institutes
a jiných odborných
publikací, jednak vyjmutýcl:t z nových instrukcí
Vojenského
zeměpisného
ústavu v PrllJze. takže studující na konec neví,
co se vztahuje
na nové topografické
měření, které provádí Vojenský
zeměpisný ústav
v Praze v měř. 1: 10.000 a 1: 20.000 a co na původn'í· topografické
měření 1: 25.000,
od Rakouska
převzaté
a dosud používané. Zdlj .měl autor přesně rozlišiti oba elaboráty
a pojednati
o každém zvlášť, takže by bylo jasné, jakých přístrojů
a pracovních. metod
se používalo
dříve a jakých Be nyní použfvá.·
, ,:
Uvedený
nedostatek
je pak ještě zvětšován
velmi častými nesprávnostmi,
z nichž
pro Dmer;enust ,mfsta, YJ,dknem,e. jen některé. Tak na př .. na str. 19 uV\lden je počátek
souřadnic noVebo"topogi;tfickéhoměfení.
ve středu
jižv:íJwrájll'Ce
speciální
mapy .v~etín, ačkoliv je na prúsečníku
18. poledníku vých. Gnmwi-ch:'e '8: 490 22' ,39"'45.193
rovnoběžkou. Tento počátek není posunut
o 500 km směrem osy X'·a uí!OO km směrem osy
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Y, nýbrž o 1000 km na západ a o 500 km na jih. Kilometrová
síť na plánech 1: 25.000
(str. 20) není uspořádána
v kuželové konformní projekci, nýbrž je to samostatná čtvercová síť s počátkem ve středu jižního okraje speciální mapy Vsetín. Při III. mapování
nebyly sestrojovány
vyměřovací
listy, tvořící 1/16 listu speciální mapy, jak uvádí autor
na str. 22. Naopak. Při III. mapování byl konstrukční
jednotkou
celý list speciální
mlJ~py a proto převzaté
elaboráty
vykazují značné úhlové zkreslení (až 11'). Teprve při
IV. mapování (které se na území našeho státu provedlo jen ve Vys. Tatrách) byl Samostatně sestrojován
vyměřovací list, t. j. llt6 speciální mapy. Na str. 25 uvádí autor, že
se nové topografické
měření provádí prozatímně v polyedrické projekci, ačkoliv se již
v Brdech a u Kremnice provedlo v kuželové konformní projekci.
Uvedli jsme jen některé
nesprávnosti rázu geodetického,
které
autorovi
neměly
uniknouti a které se daly snadno ověřiti. Podobných a často značných nedostatku
nalezneme i ve statích čistě topografických.
Zkratky
smluvených
značek jsou namnoze
uvedeny nesprávně,
kultury
se nevyznačují barvami, nýbrž smluvenými
značkami, určování stanovisek
se zpětným protínáním neprovádí,
při novém měření topografickém
se nepoužívá svahoměrů, periskopických
kukátek, kyvadlových
strojků atd. atd.
Cizím metodám a přístrojům
je věnováno nadmíru mnoho místa, na př. francouzskému měření 1: 40.000 lJ, 1: 80.000, ruský předpis z r. 1900, tedy již hodně zastaralý,
je uveden se zbytečnými podrobnostmi,
na př. jakého
papíru
bylo tenkráte
použito;
rovněž nemá významu popIsovati v této příručce vyměřování Sahary. Islandu a Pamiru,
zvláště když ostatní, důležitější
statě nejsou sestaveny systematicky
a přehledně.
Vytknouti
možno vůbec nejasný zpusob vyjadřování
a snahu, udělati z věcí zcela
jednoduchých
něco zvláště vědeckého. Překvapuje
časté používání nezvyklých
výrazu,
na př. vernier, depresní a elevační výškový úhel,etá~e
wstevnic,
rovňové plochy, mě·
ření expeditivní a exploitativní,
hájenky, hliník (na místo hliniště) atd. atd. Vadou je
též neustálenost
a neduslednost
v použití odborných
výrazu,
na př. vrstevnice
a
vrstevka, terén a území, oleata .:J, doložka., signál a 'Znak, generální mapa a generelní
mapa. spádnice a svážnice, mávací. prakový a wztočný
teploměr, triangulace
styčná,
místní, topogmfioká,
doplIlková atd. .,Graitkartenblatt"
překládá autor nesprávně
rovinový list místo stupňový list, "MeBtischblatt"
je u autora Topografie stolní list misto
vyměřovací list atd.
Mnohem ještě nedokonaleji
je však sestavena ta část topografie., ve které se má
posluchač
zeměměřičského
inženýrství
seznámiti s rozborem tvaru terénu a jejich znázorněním. Obsažena je jen na 12 stránkách (ze 130!) a doprovázena
je několika obrázky,
které znázorňují jednotlivé terénní tvary jen v profilu. Úvodem k této části má býti
vznik a vývoj kury zemské, 'ze kterého je zřejmo, že autor mluví o věcech. jež jsou
mu značně vzdáleny, néboť se dotýká řady fakt, aniž by je uvedl v náležitou souvislost a aniž by je vyčerpal a vysvětlil. Pochybujeme,
že by některý studující snadno
porozuměl na př. těmto odstavcum:
" ..... vznikala jednotlivá pohoři, a to sekulárně
tektonickou
evolucí epirogeneticky a orogeneti<;kou episodní evolucí.
Kdežto evoluce v dlouhých epochách puso bila geosynklinální
zaklenutí
a kontinentálné překlenutí.
t. j. nudaci, podmínila revoluce pohyby krátkodobé a vytvořila záhyby či undulace dle míry propadnutí
geosynklinál
v uložených
sedimentech."
Tvary terénu uvedeny jsou na necelých třech stránkách, ovšem opět nepřehledně.
Úvodem měl býti jasný rozbor topografické plochy, ze kterého by studující seznal. jaký
průběh muže míti topografická
plocha ve smyslu vertikálním
a hori'zontálním
a jak
jsou. tyto ruzně probíhající plochy znázorněny vrstevnicemi
a případně
i ,šrafamí. Při
rozdělení terénních tvarů bylo by jistě vhodnější
převzíti
způsob, definice a terminologii plk. Černocha "Nauky o terénu a jeho znázorňování",
kterou
autor uvádí v literatuře. Byl by tím posluchačil.m vysvětlil jednotlivé terénní tvary mnohem srozumitelněji, zvláště, .když by byl i zde připojůl jejIch
znázornění
v horizontálním
průmětu
vrstevnicemi
a šrafováním.
Topografii, novému a duležitému
předmětu zeměměřického inženýrství, bylo v tříletém studiu vyhrazeno len velmi málo hodin teorie a žádnýoh hodin praxe. Je tedy
zapotřebí dobře sestavených
přednášek. aby studující
se s novým předmětem
v tak
krátké době dokonale seznámili. Litujeme, že brněnští posluchači se v nově vyšlé Topografii prof. Dra A. Semeráda nesetkají s takovým
obsahem, který
by uvedenému
úkolu vyhověl.
Raz.
Kómentované
zákony Československé republiky. VydáiVá ,.Českoslovemký
kompas",
tisk. 31 vyd. a,. s,. Praha, 1931. Rv. 30. B. Up1aiVdi A n'tnDm Hartmann.
Odb. předno,sta
v mim. spravedlnosti.
8°, stran 198. br1ožoQváno,0€lna 12 Kč.
Autor vYdal v tMo sbírce· ,.Obecný lmihoMllí zá~(\n s předpisy knihovního práv8"
před ně,k,olika lety. Do této pojal též nový katastrální
zákon. Dodatkem vydal v tomto
SVaJzku ,.Průrv.áděcí naříz·eni ke katastrálnímu zákonu" se všemi nříslušnými
vyhláškami
a výnosy. takže tento svazek podáv4 dosud nejdokonalejši
přehled
této
látky
vubec
v naší literatuře. DalEí C€ny na'bývá t,e.nto sva,zek tím. že ie tu pojat IliOvý Z2k'Ún o železničniéh knih:)tha
zá,stavních llra.vech. nabytÝCh
ilrahách
s.Půlu s ll'rováděcím naříJze
ním o z,akládání a vedeni ž'ellezničnÍch knih 'Ze 16. ledna 1931.
Hanák.

na
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O. R i c h t e r & R. Vos s: Bauelemeitte der Feinmechanik. V. D. I. Verlag. Berlin
1929. Stran 576, obrazců 1852 a 36 tabulek v textu.
Ačkoliv německá literatura vykazuje mnoho podrobných spisů ve strojnictví. neměla dosud souborné publikac.e o jemné mechanice, v níž byly by shrnuty přehledně
konstruktivní prvky. Při tom Vlzpomínámpráce, kterou vydal H a up tf I e i s c h "MeIJwerkzeuge und Instrumente", Wien 1884, obsahující text a atlas s výkresy zčásti kolorovanýmí, která je malým a skromným počátkem, jakož i práce, kterou vydal D o k u I i I,
Herstellung und Justierung geodatischer Ins1Jrumente, 1911. V úvodu uvádějí. že z jejich popudu utvořil se po zřízeni školy pro jemnou mechaniku v r. 1922 výbor, který
se uvázal ve zpra.cování prvků jemné mechaniky. Dále uvádějí, že vývoz výrobků jemné
mechaniky dostoupil v r. 1927 celkovou sumu 500 mil. marek. takže je nutno tomuto
odvětví věnovati péči a pozornost.
Dříve jemnou mechanikou zahrnována bývala výroba ruční jemných přístrojů, leč
zvýšená potřeba vyža.duje výrobu strojovou a tim se z řemesla stává průmysl. Dále dřívější přesnost výrobků je dnešními požadavky značně zvýšena, to žádá zase zvýšenou
přesnost strojů i měřičských zařízení, neboť obor pracovní je dnes velice rozsáhlý. Jsouť
v jemnou mechaniku započteny dnes hodiny, váhy, psací i počitací stroje, barometry,
tachometry, optické a geodetické stroje, fotografické, radiové stroje, telegrafy, telefony.
elektrická počitadla, přístroje pro elektrotherapii a mnoho jiných.
V úvodě promlouvají autoři o hmotách, dále probíra.jí všecky druhy spojování
pevných í volných, při čemž je věnována zvláštní péče šroubům. k tomu druží se usta·
novky, klíny, excentry. V dalších statich uváděna jsou péra a pružiny, ozubená kola,
ložiska a mnoho dalších zajímavých částí.
Spis je poučnou knihou pro každého, kdo se zajímá o strojové vybavení geodetICkých přístrojů, neboť je v ní ilustrován strojový vývoj jemné mechaniky a význam
geodetických přístrojů pro její pokrok dříve.
J. Petřík .
• Ing. K. K on e t s c h n y: Kompendium der Topographie (Spezialka,rtooaufn~hme).
Kommissionsverlag E. Mrnka, Brunn 1931. XII+195 str., 27vyobr., formo 17X24'5 cm,
brož. 50 Kč.
Autor, jenž přednáší na něm. vys. škole technické v Brně posluohačům zeměměřičského inženýrství topografii, snažil se knihou dáti nejen posluchačům. nýbrž i zájemníkům z prakse přehled o tomto druhu ínženýrské práce. Roztřídil celou látku na dva
oddíly a budiž zde uveden stručně obsah knihy podle kapítol.
I. oddíl obsahuje výklad: O předmětu měření, O pojmenování, o způsobech měření,
o kartografíckém podkladu zemského vyměřování, o triangulaci, zeměpisných pozorováních atd.
II. oddíl: Praktické provádění prací k získání jednotné základní mapy při systematickém měření státu přípravy v kanceláři, vynášecí pomůcky, výzbroj topografa,
měřický stůl pro polní práci, zakreslení detailů odkrokováním, topografická
služba
v jednotlivých státech *).
Nelze přijmouti omluvu autora že jedině ve ,snaze. d'Ol'Jílitizlac.iJlění této knihy,
nepodává takřka žádných vyobrazení. Čtenář zajisté by nepostrádal několik do tekstu
pojmutých obrázků (na př. č. 4, 6 atd.). ale uvítal by, kdyby v knize našel· alespoň
jediné znázornění postupu, jak povstává na př. známá SlIJleClÍárlka.,
tedy jak topograf a
kartograf práce své provádí. Dojde-li k novému vydání, zajisté autor tomuto požadavku
vyhoví a vykáže i moderním snahám a metodám v topografii několik stránek a neomezí se pouze na pojednání, jakých jest hojnost z dob bývalého Rakouska. Sazeč pak
opraví také chybu na str. IX, sub IV, A, 3 a letopočet na str. 44.
-rkVyJ/é knihy.

Štkpt. J. Je d I i č k a: Mapa a busola. Vydal Pokorný a spol., Brno 1932. Stran
87, formátu 12/16. Cena, 5 Kč.
K. P e t r: Počet integrální. II. vydání. Jednota čs. matematiků a fysiků, Praha
1931. Cena 160 Kč.
Dr. Ing. W. H. Š i w e I: Silniční příručka, k ap e sní
k ale n d á ř pro
s i ln i ční o d bor n í! k y. Subskripční cena 50 Kč, po subskripci 70 Kč. Vydá Redakce
a. administrace Silnični příručky, Praha II, Vodičkova ul.
G a ude t: Tables des lo~arithmes des nombres et de valleurs naturelles des
lignes tri~nométriques.
Libl'airie Vuibert, Paříž 1932.
M. P o i r é: Le remembrement, sa législation. sa ré~lementation. Vyšlo v Paříži
1932, Librairie de l'Enseignement technique, 3, Rue Thénard.
E. Ma I es p i ne: Urbanisme nouvelle. Vyšlo v Lyoně 1932, Les Editions de l'Etfort, 46, Rue de l'Unive,rsité.
L'Annuaire du Bureau des Longitudes pour 1932. Vydal Gautier - Villars. Cena
12 fr. (váz. 15 fr.).
*) K porovnání poukazuji na výborný rpferát o novém měření topografickém z péra
Ing. F. Boguszaka, Zeměměřičský Věstník z r. 1928 a 1929.
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Me r t é - R i c h t e r - v. Roh r: Das photographische Objektiv. Vydal Jul. Springer, Vídeň 1932, ve sbírce "Handbuch der wissenscha.ftlichen und angewandten
Photůgraphie". Stran 400. Cena váz. mk. 46'80.
S t o d o I a: Gedanken zu einer Weltanschauun~ vom Standpunkte des Ingenieurs.
1932. Springer, Berlin.
Dr. H. D o c k: Rechnerische und zeichnerischet Auswertung terrestrischer stereophotogrammetrischer
Aufnahmen. Vydal C. Gerolds Sohn, Vídeň 1932. Cena 10 šil., pro
ázinu 6 ř. m.
Dr. W. Me i d ing e r: Die theoretischen Grundlagen der photographischen Prozesse. Vydalo Hirschwaldsche Buchhandlullg, Berlin 1932. Stran 513. Cena váz. 59'8 m.
Coast and Geodetic sUTvey: Annul Report of the director of the Coast and Geodetic survey for the fiscal year ended june 30. 1931. Washington 1931.
R. S. Pat to n: Triangulation. Serial Nr. 529.
Odborná pojednánf v ~asopisech.

časopis Vojenského zeměpisného ústavu vychází letos v prvém ročníku za redakce
plukovníka Dr. L. B e n e š e a přednostů ostatních odborů. Má za hlavní cíl sdružovati
v užší součinnosti Vlšechny složky V. Z. Ú. Z obsahu prvních dvou čísel je patmo, že
časopis má. význam pro zeměměřičské kruhy a mnohý z kolegů najde v něm jistě zodpověděnu i časovou otázku geodetickou a topografickou.
Č. 1. Ing. J. S o c hor:
Wildův teodolit. Ing. F. B o g u S'Z a k: Volba měřítka
nového topografického měření. K. Fr Ý bor t: Kresba na celuloidu. J. Vrb a: Pracovní
poměry ve V. Z. Ú. bývalé monarchie v době III. nového měření a jeho reambulace.
Č. 2. Ing. Fr. B o g u s z a k: Kartografické
zpracování plánů nového měření 1: 20.000.
Ing. T. Kry ž a n o v s k ý: Maď3irská triangulace u Handlové na Slovensku. Ing. A.
Š k e len k o:
Organisa0e triangulačních praci.
časopis pro pěstování matematiky a fysiky, ročník 61 (1931/1932). Sešit 1. Dr. Jos.
K I í ma: O jistých geometrických místech a příslušných konstrukcích kuželoseček. Dr.
Jan S c h u s t e r: O obsahu trojúhelníka. Ar. Dit t r i c h: Čínská měření slunovratu.
Sešit 2. Dr. K. K o ř í z e k: O konstrukcích ploch 2. stupně, daných imaginárních kuželosečkou a sdruženě s imaginárními body neb tečnými rovinami. Sešit 3. Sestrojení jistých tečen křivek rovinných. - Týž:
O skupině bodů soukružných na hyperbole. Fr.
V rán a: Základní úlohy o přímce v analytické geometrii (dokonč.). Sešit 5. Dr. Jan
S c h u s t e r: Poznámky o trojúhelníku (část).
Pozemková reforma. A. T ů ma: Ochrana památek v čs. pozemkové reformě (část).
Provádění 'změn v pozem. katastru podle geom. plánů civil. techniků.
Osterreichische Zeitschrift fiir VermesEungswesen. 1932. Č. 1. Prof. Doležal zuI1l
10. Geburtstage. Her z k a: Ober eine besondere Teilung einer Dreiecksf1ache. K a pp es: Zur Bestimmung der Ortungszahlen bei der Schachtlotung.
-T.
Mitteilungen des Hauptvereins Deutscher
Ingenieure
(ff DI - M i t t e i 1u n gen).
<;. 1, 2, 3. Prof. Dr. L o s c hne r: Johanne3 Kepler. Sein Leben und Wirken.
-T.
Vermessungstechnische
Rundschau. 1932. Č. 1. Vorbereitung auf die Katastertechnikerprufung' (a č. 2-5). Č. 3. Lip s: Koordinatenberechnungen
mit der Doppelrechenmaschine Thales-Geo. Č. 5. K r o n sb e in: Die Entwicklungdes
Vermessungswesens in
l\Iecklenburg-Schwerin.
-T.
Bildmessungund
Luftbildwesen. Č. 1. W in t e r: Hofrat Prof. Dr. Ing. Eduard
Doležal zu seinem 70. Geburtstage. D o lež a I: Funfundzwanzig Jahre Osterreichische
Gesellschaft fur Photogrammetrie. Ma n e k: Luftphotogrammetrle
in Spanien. C a ss i ni: Untersuchungen uber das luftphotogrammetrische
Verfahren Nistri und uber
seine Anwendung bei Katasteraufnahmen. - Luftbildverwendung fUr Katasterzwecke
in
Spanien. K u n y: Festpunktlose raumliche Triangulation aus Luftaufnahmen.
Merniecibas un Kulturtechnikas
Vestnesis. Č. 1. B i n d e: Agronomické požadavky při zeměměřičských pracech. Z i z i k i n s: Nové metody pro řešení normálních
rovnic. E. D.: Reorganisace belgického katastru.
Ti 1n e r s: Vliv drenáže na stav
vodní. U. S.: Provádění polygonisace a dosavadní normy.
"L'Eco degli ingegneri e periti agrimensori" přestal vyooázeti úmrtím svého vyda·
vatele a redaJkJtom G i u n ti n a G i u nt i h o, který obstarával téměř sám i obsah lisrt:u
G[untÍ byl autorem 'Praktických příruček zeměměňčských.
Ing. Frant. Falta.
Journal des Géometres-Experts et Topographes Franl;ais. Č. 137 (březen). M uret:
La révision du cadastre. C a h i e r r e: Les théodolites modernes. Lem a y: De8crlip,tion des immeubles. Relll1é Dan ~ e r ,Le nivellement de la France, de 1878 ft
1926 paiT Lal1emWld et PrévO't. Č. 138. L a r,rQ q u e: Calcul des fos'sés (l'écoulement.
Ne c t ()u x: Autoreduc.teur Blanc (grand m oděle). T o u r r a in e: Les fonctionnaires
et les travaux particuliers.
Stavba měst a venkovských obcí, Ciís.7-11. Ing. Jar. Van ě č e k: Česká Třebová.
Ing. Lad. K u b í k: Za ochranu a zvýšení krásy baje. Ing. Mílo Ra po ~: Katastrálný
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z,ákoíll z r. 1927 a preyádzacie na,riederuia k němu ISO stanoviska stavby mielst. Ing. Dr. J08.
Nádražní problém v regulaci m6stll. Bratislavy.
Zprávy veřejné služby technické. Čis. 9. V nově ~aložené přiloze ,Zpa'Wvy z vědec.
kýeh a výzkumných ústa.vů min. veř. prací" jsou plOjlcdnání: Ing. J. 3;;obody: O některých časových věcech v metronomii, Dra Nussbergera.Tenka-Moravy:
Definice déllwv\'ch
normáJů čsl. prototypem.
ČÍ.1S 10. V rubrice Fotogrametriclká hlidka jsou referáty Ing.' K.
Srby Či,nnost čsl. fotogramcltrické
společnos t,i od j,ejiho 'zalo~ení. Výročí 25letého t,rvá:fJií
ra~ouské fotogram. ISpoleč.no<stia Fotogrametrické
práce v o'boTU min. veř, prací.
Věstník Inženýrské
komory pro ČSR, O. 9. Polygonzug-Auftragung
ohne Koordinatentransformation
fur den Gebmuch des Zivilgeometers. (Tento auto,rem nepodepsa,ný
referát, nejen že není dobře podán, ale soudě dle obrazu prvního spíše irituje než vysvětluje resp. nevede ke správnému užití. Pro vynesení do kat. mapy měla by býti toťiž
užita základna
1-7 a tím vůbeo odpadne další počítání pro zakreslení soustavy XIY
do kM. mapy. Referát nepsal ::\si dobrý praktik.
Technik, č. 5 (březen). Ing. e. Lad. Jen í č e k: Ná,š t,echnik a SSSR. Č. 6 (duben). Ing. Old. O h I í d a I: Inženýři a absolventi
průmyslových
škol v soukromých
službách. Dr. E. Z i m m I e r: Vstup techniků do praxe.
Geodezist. č. 1, r. 1932: Oer n O<
baj ev:
Výsledky
konference
o vypracovam
rychlejších
kartografických
metod pro DKK. D o I g o v: Momenty periodických
signálů.
Przegll}d mierniczy. č. 1. Wa r c h a 10 w s k i: Ve znamení krise. J ach i m o ws k i: Vyrovnání polygonálního
měření se 'zřetelem na chyby délkové a úhlové. (Pokrač. v č. 2.) S z y m a JÍ s k i: Vzpomínky a vyhlídky.
G r a b o w s k i: Nivelačni
lať
r07Jkladná systém
Inž.
Grabowsldho.
Čís.
2. Ran í e c k i: Přesná nivelace v Polsku. (Pokrač. v č. 3.) J ach i m o w s k i: Vyrovnání
polygon.
tahů
s ohledem chyby
v měření stran a úhlů. e z a r noc k i: Marné
úsilí.
S z y m a JÍ s k i:
In
margina1e.
Č. 3. S z y m a TI s k i: Kde je příčina? Pe k a r s k i: Fiskální katastr.
K - i: Obratový
fond agrární reformy. (Dokonč. z č. 2.)
Zeitschrift
fUr Vermessungswesen.
č. 6. U h i n k: Beurteilung
von Kreisteilungen
aus Exzentrizitiitsmessungen
und Ergebnisse ftir Schraubenmikroskop-Theodolite
bei Serienhemtellung.
K I e,mp a u:
Die Doppelrechenmasohine
Thales-Geo
mit durchlaufen.
dem Schlitten. Č. 7. Fen n e I: Repetitionstheodolite
:roJit Able,suIIJg du.rch Fennel-Feinmel3ll11ikroskope. K a es t. ne r: Zusammenarbeit
der Behorden
behufs Erneuerung
des
Katasters
und Ve,rbesserung
des Kartenmat,erials.
L ude ma n n: Di€' Grundbuchvermessung der Schweiz.
-r.Al1gemeine Vermessungs-Nachrichten,
Č. 11. Vor w a hl:
Die Geomantik. - Předpisy o zkouškách p,ro vyšší státní službu měřickou v Sasku z r. 1931. O. 12. T r e b es i u s: Fortschritte
der Zeitmetltechnik.
O. 13. D i e c k: 1st die Bodenpolitik auf dem
ricMigen Wege? Ber rot h: Der Temperatureinflul3
beim Bol3hardt-Zeiss'schen
Reduk·
tionstachymeter.
O. 14. Das Wichtigste
aus dem Grundbuchrecht.
-r.Bauamt und Gemeindebau. O. 5. Da mm: VOII"teiledes Luftbildes fiir st1idtebauliche
Erkenntni!ss€ (a čís. 6. 7). O. 8. M e f f ell' t: ZUl' Reform der An1iegelrbeitrage.
-r·The Empire Survey Review. 1931. Čís. 1. (červenec). Grawford:
StMé anglické
mapování. G r a a f H u IIIt e r: O krátkých záJdJadnách. Ma r ti n: Stll'oj na tisknuti. map
(proVlojellSlké účely). H o ti ne: Laplaceovy aizimuty. (Dokonč. v čís. 2.) Čis. 2. 0říj€ln).
e a I der W o od: Měřeni měst v Nigerii. e r a stel': Ul'čeni času a zeměpisné šířky
metodou stejných výšek teo<loUtem. Li n n d W. Ta y I o 1': Úro,veň zeměměřiče diíÍve a
nyní. Pe t e r s: Vymě-ř,ovárl'Í a ma.pování v Kanadě. - Říš,ská (britská) konference zeměměřiČiská. 1932. Oís. 3 (leden). Pot tel':
Nejstarší
geod!etická
triangulace.
Fr e n c h :
Stereoskopický
diagram. H (}t in e: Vyměřováni
fotogrametrické.
OíIS. 4 (dubem). Ma c
L e (}d: Vyměiíorvání v,e světové válce. Br o w n: Oiptlické měře1Ú vzdáleností. M.: šikiné
hrall1ice (u stáJtů). Nes h a m: Měřeni d}ouhé základny na Zlatém pobře1ží.

e h o ch,ol:

Ing. M. Veverka.
Zápis o valné hromadě "Odbo&.y spolku čs. zeměměřičů v Brně" a "Měřické skupiny spolku čsl. inženýrů. odbor Brno", konané dne 13. února 19'32 v Brně. Za omlu",ivšího se předs,edu, Ing. J. Peňáze. zah3<juje a předsedá schůzi místopředseda
kol.
E. FllJltus. Zá,pis z minUilé vailné hromady není čten, IprotoŽie Ibyl již uveřejněn v Z. V.,
ale oohválelllJ.
Miistopředseda vítá přítomné čJ<eíIlY,zvláště venkovské
jakož i p. hosty a vzpomíná zemře[ého koL Ing. Kirátkého. Před zahájením ofkielnÍiho programu va1:né hromady
p:roslovil koJ. Ing. Vrba p,řednášku o výsledku
soutěže
na regulaci
Strako'
nic
a O e,s k é Tř e b o v é. Přednáška,
d!oložená sO'lltěžnými náiwhy, jakož i IPlOsudlky
poroty byly vyslechnuty
členstvem
s velkým
zájmem. Nato přikročeno
k vlastnímu
programu V1alné hromady.
Bředlčítá:na zpráva jednatlelsM (viz z,vlášť) . a schválena. Kol. Ing. Vrba podáv*
zprávu účetní. Revisoři souhlasí se zprávou a IlIavrhují udělení abwl!\litolfia. Schváleno.
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Kol. Ing. V~ba rpodá.vá térž iJruform3JČnízprávu jako a.(iminis,káJto.r Z. V. Kol. IdlJg. RMička
jako roolaktor Z. V. vylbizí čLenstvo k spo~upráiCÍ a žádá k{),le,gy, ~by zasúlali čilámky do
čas·opLsu, zejména z řad ko.le,gů cívilnícih a od pO'hemkorv:éhQ,úřadu se mu llIeidio's,távádost.a,teČlfi'Ý'chzp:ráv. Formou 'zůstane náš časopis piii s,tarém, ač jeho ÚJpra.va, ZVlI:hštězvětšení tisku a S1tran hylo by ž.ádOl\1Cí,což však z Nnanlčních ohledů není t. č·. ffiožlné.
Ing. F'iIlkuka ml. podáVá zprávu o s_p o 1k o v é k n i h o vně,
l"te,rá jest při knihovně na české vysoké škole technické v Erně a byla péčí ředitele knihovny Ing. MaYE'rhoh
znovu uSlpořOOán:a..Čítá ke konci roku 1931 120 knihovních &s,el o 285 svazcích,
z toho 53 svaJzků válzanýl0h a 232 srvmzků ll'evázlllllJÝCh. Dle soupisu
chybějících
několik
čísel zahiraničIÚch č~sopisů bude u příslušných administraci reklamováno.
Ing. F.ČtVT!tJlíkrerferuje
jako delegá,t v odboru ,sIA o reorganisai?Ji stanov v tom
smyslu, že zájmová ústředí skupin při SIA budou podávati
přímo ústředí své návrhy,
aniž by byly tyto dávány všem odborům k posouzení. Rozladění
a dokon0e vystupování některých
členů z odboru SIA vzniklo na základě
nevhodně
stylisovaného
přípisu, zaslaného
ústředím našim členům ohledně výše příspěvků. Odborem SIA v Bruě
bylo zakročeno u ústředí SIA a vyřízení dostane se naší skupině písemně.
Nato profVledeny volby ak1ama,cí a joonob1:JJsně zvoihmi:
Předsedou
Inlg. Jos. Peňáiz; členové
výboru:
koL Arnošt, Tesař. Kožoušek, Mařík, Vilímec, Fuksa, Faltus, Prokeš, Filkuka ml., Růžička a Vrba. Kandit. členství dlo výboru SIA kol. F. Čtvrtlfk. Revisory:
kol. Vič:ar, Kos.tet1ecký; ná,hra.dníci: Ba,ar,
Ja,nč, Haring. Baňoch.
Ve volný;clh mwúch
přijaty tyto návrhy a uloženo příštímu výlboru jeji0h provedení:
1. Požádatii Českou matici techni0kou za podpory odboru SIA v Bmě, aby byla
vydána knížka ,.0 míTláJch zemský,ch, k uctěni p,amátky Š. Pod:oLského z ,Podolí,zemského
měřiče a jeho nůlosti císařského geometra", IkJterý !lJemřelr. 1617.
2. Požádiati ústředí Spo~kučs. geometr ft o sdělení výsledku intervlencí u minist.erstva veř. prací 'za zlep&elllÍ reO\ystemisace nrušioh kolegů, ,zakročiti u ministerstva
zemědělství, aby poměry kolegů u agrárních opera.cí byly :lJtepšeny.
Na výwu, :liby odbočka stala se členem
Spolku
pro lpodporu
nezaměstaných,
usneseno, vy.zVia,ti členy, :aby přistupovali
přímo za č:l:eny a spo1ek aby věnoval paušální
obnos 50 Nč.
lny.' J. Filkuka, zapisovatel.
.kdnatelská
z)JI'áv3J měřické skupiny Spolku čsL inženýrŮ!. odboru v Brně a moravské odbočky Spolku čsl. zeměměřičů.
Ve správním rooe 1931 vedli oba n~š,e spolky
následující
funkcionáři:
Předseda
Ing. J. Pleňáz, a mís,topi'ed. koL E. Faltus, j.ednl"lltel Ing. V. Vllim:ec, zapisov:llJtel Ing.
O. Vičar. poklad. Ing. J. Vrba, delegát do výboru odiboru SIA Ing". Fr. CtViI'lt1ik,a, Menové výboru: Ing. Arnošt, Dobrovolný, Kožoušetk, E. MllIřík. Fuksa. Prolooš, Růžička a IlJá·
hradníci Ing. Mioc, FilkUlka mJ. a Baňoch. Revisory účtů !byli: Ing. Tesař a Kostelecký.
Celkem bylo konálno 10 výII:Jmových I'lohůzí 'za průměrné účasti 9 členů výboru, což
jistě svědčí o ~načnémzájm1J!, jemuž se schůze těšily. Na výborový,ch scMzíoh probírány
byly otáJzky Iběžné a administra,tivní a připravovala
se hlavně činnost pfeid1liáJšková.
Předn.áiŠek pořádáno celkem, 6 a sIM vidy v rámci Menských schůzí. Podle pořadu
byly následující:
1. 21. března 1931 'VtrohLtechm. rada Ing. E. K 01' sel rt: ,,0 sc,ffiování V'el v!iJtahu
k úpra.vě místnícih tratí" za- rekordní účasti 54 koleg"ů a host,ů z řad inžený,rskýcl1.
2. 18. dubna prof. Dr. B. K I ~,d i 'V o: ,,0 příp,vaVlIlých pracech k zakládání triang.
sítí Čs. R.", za přítomnosti 34 přítomných členů a hostů.
3. 30. ,dubna předJnášeJ Vrch. teoo. rad'l Ing. V. K 10 f e r a ,,0 lpIozemkový0h úpravác,h v oblastech horských", 'za úmsti 23. Čl-8m.ůa ho,stů.
4. 19. listopadu referovalI kol. E. F a I t u s a Čtv r tlí k o výsJ,edku uspořádané
ankety .,Hospodárné provádění měřických pmcí" ,z,a;přítomrlOisti 25 členů a hostů. PodrobněJší refedt
o této schůzi napsal prof. Ing. Filkuka st. do čís. 2 Zeměm. Věstniku,
5. 18. prosince z,a Olll.'emoc.pp,lk. inž. Mahra z Olomouce prof. Ing. Dr. A. Ti c h "Sna thema: "Pozemn.ía
,letecká f'otogrametlrie" s dJiaposlitivy za účasti 32 členů a ho'stů.
6. 29. lednla 19312 vrc~. ffi. rada Ing. A. Š i m e k za účasti 49 Menů a hostů na
thema: "ProváJdění t'riangwl.a'ce dle nových směrnic ministersltva fimaiucí".
ÚČlast na těchto Ip'řJeldnáJšká,chbyla pozoruhodná,
z-ejména 'z iíad; inženýrů jiných
skupin, a na projevila se právě účliinnou a vhodnou
propa,gací a snahou
o pŮ'c~o'Pení
technické 'p'rác,e jiné než čistě zeměměřičské. Jest si jen přáti, aby shlížení st,alo se trvalým a zá~elží jen na ná.s a zejména na na;šich m:ladých abs,olvente,ch '~eměměř. inženýrství.
ahy snahu na,ši podpoři1i a t'Tké práce se aktivně účastnili.
Mimo č'nn,ost p,ředná,ško'vou zabýval se výbor
i otázkami
stavovskými.
Žádána
byla v,alná hromada ústředí S. Čs Z. v Praze. aby 'zakročih proti nespravedlivému
ocenění
zeměměřičů u zem. úřadu a ag-rárních operací 'země Mo'ravskoslez.ské a zakročeno byilo
u Spolku Č's1. z,eměměři,čů - do jaké míry ,bytly uč,iněny kroky u minist. velřej. 'Prneí
o zlepšení ná.vvhu systemisace měiř. úřed. zemského úřadu v Bmě. Jinak byla pOlzorně
sledována otázka nového stav. řádu a scelovacího 'zákon,a.
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K uctění pamá1tky Zi€lIlllřdéhopředsedy spolku čsl. inžený;r'ů Bltámí měřické služby
mer. rady Ing. Ant. Krátkého
provedena byJa na členské schůzi dne 19. Ji&topadu 1931
sbírka ve prospěcllJ nlemrujeltnýc.h a pilnýeh posluchačůzl€lIllělměř.
100. na-české
vysoik:éškoile teC'hnid~é v &:n,ě a dána. k disposicl ohnosem 500 Kč p.rofeson.t této vys. školy
Dr. Kladivovi, aby ji rozdělH dle svého volného
uvážení. Mimoto daroval náš spolek
500 KJč NáJ"OldnlíJednot.ě IX. odboru, jeho~ pokJ!adnikem byJ zemMý kolega ..
Možno říci, že činnost našich spolků byla vzdor panující svízelné hospodářské tísni
uspokojivá. Jest mnou POVi!IlIllOBltí
výboru poděkoV'wti jl€,ště jednou na této valné hTomadě
V1Šemt.ěm, kte·ří n3lši činnost přednáško vou účinně podpOO'ovali a umožňova,n.

Z JednQty

Ing. Vilímec.

úř. aut. civ. geometrů.
PrraCiovní výbor Jednoty konal svou řádnou schůzi dne 7. května t. r. v Praze za
přítomnosti 11 členů.
Jednáno bylo ve věci p,odW·í l.abídek na zeměmělřičské prá"e pro město Kremnici
na Slov'ensku. Usneseno požádati Inženýrskou
komoru aby pl10iti těm oferentilm. kt,eři
podali nabídku pod nYl1í platn)' tarif zavedeno bylo .oostné nzetnípro
nekalou soutěž.
KJoL Filkuka referoval o výsledku jednání komise (kol. Fi1kuka. Krejza a Pl'okiipek). pověřené vypracováním
připomínek k návrhu Náv'odu. jak vykonávati .kata"trálnÍ
měř:Ícké práce. NáJvrh připomínek i s 'odůvodněním byl s'chválena
bude zaslán mJni6terstvu financí a Inženýrské komoř,e.
Reoo·luce Inženýrské komory o nynější ooE1podářské k'risi. z.aslaná Jednotě, vzata na
vědomí.a
Ulsllleseno námělty a snahy Inženýrské komory, v resoluci obsažené, na příslušných mlstech podporovati.
Na žádost ikolegů ze 8lovenslka učiní J edn:ota naše !podání u mirrif'terstV'a financí,
aby e~posňtUJra archivu map katalS,trálních v Košicích nebyhl, přelož,en.a do Bratislavy, :Ježto
by t!Ím bylo občanstw) na východním SLovensku, zlCdména pak <livilní geometři, zooČlllě poškozeni.
Pokud se týče přípisu ředitelství státnkh
drah Praha-Jih ve věCli vstupu c.iv. geo.
met.rů na Iplozemky dráhy, usnelseno získati si bližŠ'Ích Íllfn'rmací p'římo TI ředit€'lství etát·
nich drah a rpotiom další ,v,e'.v~ci té za.l"Íd'ÍtJ.na příšti schůz,i 'P'raClOlVllihovýhoru.
Dále bylo rvyřízeno něk'olik důležitých dotazů ~, věcí provádění záikolm o pozemkovém kat31st.ru.
V dJalším jednání bylo pr1jato několik nových členů a vyřTz€ny interní běžné věci.
Ref. inž. Prokůpek.
ČS.

Dotazy a odpovědi *).
Provádění vlastnických
změn v knize pozemkové. Na Jare 1927, tedy ještě pře d
platností nového kat. zákona, předložily dva kat. měř. úřady
příslušným dvěll1Ja kníh.
soudům ohlašovací listy o držebnostních změnách, které povstaly
přirozeným posunutím
společné pohraniční .veřejné řeky (p o z vol n Ý náplav a odplav) p. č. 2440 v kat. územi
A a p. č. 1993 v kat. území B. Katastrální
hranice (víz tečkovanou linii v ohralze) obou
obcí A, B nemohla tehdy býti považována za pohyblivou
a tím se stalo, že náplav při
pozemku p. Č. 289 kat. ú~emí A phkroěil
neproměnlivou
kJatastrální hranioi a vyvolal
tak nutnost vytvořití v kat. území B nové parcely, resp. přip,sati je majiteli, který v kat.
území B dosud ani pozemkového archu ani knih .. vložky neměl.
Okresní soud, vedoucí pozem. knihu pro kat. území A. provedl úpravu knihy pozemkové v plném souhlasu s ohla;š. lístem (podle skutečnosti).
ukončív záležitost v j edi n é m roce. (Odepsal na př. 'z lesního privát. majetku
odplaveninu
nové p. č. 289/2
a zapsal je do veř. statku. Podobně odepsal z veř. statku náplav nové p. č. 2440/2 a
2440/6 a připsal jej majiteli p. č. 289/1.)
Druhý okresní soud. vedoucí po zem. knihu pro kat. území B, provedl změny v oh~aš.
li~tu udané v míře skromňoučké. Poznamenal totiž v sez. ·0 veř. st31tku, že IIJůvodní řeč'1ště
'P. Č. 1993 i'<e rozdělilo na. nová p. Č. 1993/1, 199312 .... , a poznačíl je novou kulturou
"les". "močál". "voda". VedLe toho odepsal z privátních parcel plochy od P I a ven é (na.
př. do p. č. 1993/3) a zapsal je do veř. statku. V I a s tni c tví na p I a ven i n v ů b e c
ne řeš i l. Tím vytvořil v pozemkové knize B kuriosní stav:
Ve ve ř. s t a t k u jehož správu vede obec politická B - na jde mez a ps á n y ne jen
ony
p I o c h y,
k t er é t v o ř í s k u teč n é k o ryt o vod n í (ku př. č. 1993/1, 1993/3), aiI a i ony,
k t e r é pře d 1 O O let y z a p ů vod n í h o měř e n í byl y Ť e k o' u, ale
k t eťé
v n y něj 'š í době
.i s ou I e ,se m (ku př.č.
1993/2, 1993/4) v trvalém držení majitele
lesa p. č. 289 (resp. 28911), le'žkího v k. ú. A.
Věe ta je dále zajím~vá tím, že okresní 'soud, alč uplynulo 5 le,t od podání ohlašovacího listu, otá~kou kupředu 'z moci úřední hnouti neehc.e, jak patmo j,e z dalšího.
*) Poznámka redakce: Otvíráme novou rubriku a přáli bychom si, by jí kolegové
využili jak ve funkci t.azatelů, tak í odpovídajících.
Bylo by vítáno při p r á vn í
stránce věci - by koleg-ové při odpovědích si předem opatřili revísi z kruhů právnických (knihovních soudců a pod.).
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o lb e c B, která je správcem veřejného statku, vědouc, že p},00hy, které kdys byly
vodou, ale· dnes tvoří lesl, j,sou zaneseny v pOZiBmkové knize ve veřejnélm statku, brání se
bez p 1a t n Ý m odstupem v,zd;áti se fo Trn á I IIi í h·o vlwstni'ekého ,práva k naplaveninám
a IŽ á dá k o m pe n s ac e. Nic nepomohl zákrok advokáta u okresního soudu, by z věcných dúvodu náplav byl z moci úřední připsán skutečnému držiteli: knih. soud jej odmitJ, hry nastoupil pořad práva soukromého. Nic také nepomOthl0 podání mstanoe nadřízooé obci B, by soud zavedl v knize, pozem. souhlas s k:atast,rem (a se skutečnosti).
I tato ins,tance byla odkárzán.a na pořad práva soukromého,.
Zmatek v :kmirze poz.emkové trvá dále a interesent s,e má soud;;t IS obcí, :!lby náplav vyloženě v trvalém dmení soukromém (prodej vysokého lesa a kiliždoroční prodej
v'l'bí privátním drlžitelem bez protestu obce B to dostatečně
dokládá) .stal se jeho vla.stnictvím, ač v druhém kat. území prostým zápisem jiného (sousedního) okres. soudu byl
z moci úřední zba'venpozemku
odplaveného z téhoiž lesa!!

A

Na štěstí 'P'm pobřežJ]ílky, civilní zeměměřiče a pro kolegy vodohospodářských úřadů,
jsou takové drastické přtpady jednání okres. 'soudů d~ l5udoucna (!) odstr3lIlěny. dle r.nění
nového kat. zákona O> změnách při pohyblivé hranici.
Ale i daný připad nutno knihovně dořešit.
Tálži se tedy: Jak přiměti soud v tomto případě k prorvedeni souhlasu knihy pozemkové s ka,tastrem (askuteČJlostí)?
Může olkres. úřad!, rresp. zem&ký úřad v daném
případě vymoci bez soudního sporu u knih. soudu, alby z veř. StilitkU od vodní parcely
byly bez p I ilit n ě odepsány plochy pozvolna naplavené k pobřežním privátním
parcelám? Jest možná stížnost proti knih. soudu, z ,důvodu, že neposta,ral se z moci úřední
o zavedení souhla.su knffiy porzemko,vé s katilistrem, resp., že nervytŠetřil řádným výslechem strr.an. zda jest tu dánpiOdkla-ď k odpisu veř. ,statku i proti vůH obc.e B. která
ničím nedokáz.ala nárok na náplav? O které zákony (pa,ragra.fy) Ize se' op,kat proti stanovisku soudu?
'. i
Rťtžička.

Projevy členstva.
Více porozumění. Kata'st,rální zákon ze dne 16. pro!iinee 1927. čís. 177 Sb. z. a nař.,
jakož i vládní nařízení ze dne 23. května 1930, čís. 64 Sb. z. a nař., vžívají se pomalu a
nikoLiv bez obtíží. Ka,ždý won
velkého fOTmátu, zasahující do ru'zný;eh odvětví veřejné
správy, VJ~žádá si vždy nějaké dOib~ přechodné pro své úplné zev,šeobecnění. A tento zákon je nejen moderně budovaným piIířem měřieké služby katastrální.
ale měřické služby
veřejné vůibec. Obtiž'€' s jeho úpJynulým prováděním
nejsou z.ptlsolxwány úředníky
kat.
služby, kteří jistě všichní jeho vydání radostně l1vH.aJi a svědomitě jeho !iteru i ducha
plní; ani kolegové ov jiných odvětv:íeh státní služby a úředně oprávnění ťJivilní ge'ometři
jeho existenci nepřehHžejí; ba naopak stále se naň odvolá.vají. Thké obie,c,enstvo i samospráV1ilisnaží se dodrž~ti jím uložených povinnosti (až na ty zasta,vovací plány, ba ,i čiperní sekretáři různých politických stran -vyhledávají v něm pro své příslušníky výhodná
ustanovení (osvolboz,ování trvaJých hřišť a cvičišť, soukromých
cest atd.) a jednotlivce
i spo~ky na něj upozoriíují.
Kdo t,edy po čtyří ať pil.Heltém trvání zákona, resp. dvouletém trvání vládního nařízení by nedodržoval anebo dokonce snad ještě i!le'VěděJo existenc>i ka,trustráJ1nliihozákona?

1932/115

Ze by to byli sami strážcové
zákonů, instituce, které tre8taji jdch neplnění? To snad netýká se republiky ěeskosloV1enské! Bohužel vyskytují
se v Oechách knihovní
úřady. neznající dosud 'kat. mě1řický úiíarl:a, stále užívaiící
z:m§eného náJz.vu ev'ide'IlIce katastru
daně
poz,emkovéa
připome'IJJ&<]j se jim co nejšetrnějí
některé povinnosti,
'z nového kat. zákoll'!
vyplývajíc,í, vymJouvají
se na jeho neznalost.
Před omylem nebo opominutím
není uchráněn
ani ten nejsvědomitější
úředník
a
vzájemnému
upozorňování
se úřadů říká se spolupráce. Neměli by VšaJk b~rtí tímto UlpoZ('Tňováním osobně dotčení někte,ří knihovní t\feeLnící a nepovažovati
ka,tastrální
úřady dle
dřívějších dldb q,a jakési inst:t1lJce pomoc,né, vybavené
POUZ'flpovinnostmí
a 'žádnými prá,vy.
Tento st,esk je jístě jedním 'z ojedinělý:0h a tyt,o řádky
nejsou
stižností
V1šeooo1cnou,
rušící Midniouspolluprá.ci
s knihoV'ními soudy. Nesmějí
býti ,t,aké pova:žovány
za ja:koukoliv úřoon,í nesnášenlIivost
anebo
drganisační
závadu katastrá,lnk,h
úřadů. Je třeba tyto
řádky pOlvažov,ati za upřímné Ipřání po klid.né, ne-li radostné
spolupráci
s knihovními
soody, oSŤ+'Ltnímiúřady, korpora.cemi
i jednotlivci.
Vielmi obt,Lžná, fysicky i duševně vyčerpávající
kat. s~Uižba by se tím 'znalčně' usnadnila.
Tippl.

S jez

d y.

Valný sjezd Spolku ČS. inženýrú v Olomouci koná se ve dnech 2. a,ž 5. června, t. r.
Zasedání zájmových
skupin s předná,škami
\;apočne v 8 hod. 30 min. v pát,ek dne 3. června.
800'1' delegátů zas,edá již v 8 hod. týž den ;po prvé a 'v s,ohotu v 8'30 po druhé. V sobotu
10 hod. 30 min. je valná hromada (praoo"V'ní) pro čleIllstvo; slavnostní
valná
schůze je
v llieděli v 10 hod. Projektovanéexkurs,e
clo ~HIlJa, na Plumlov, Bouzov a j.slibují
nejen
odborné ,poučení, ale i příjemný plobyt.
Apelujeme
na kolegy, hlavně m o l' a v s k é a zvlášť z kraJe olomouokého
k hojné
účast.i. ZájmO!Vé skupiny zeměměřiéské
přil'ravu,ií pro ,pátek zajímavé ph'dnášky
tU novém
měření Olomouce, o měření :M]adeč~kých jeskyň
a pod.) Súčastněte
se valného
sjezdu
v hojném počtu!

,

Uhloměrné
hranolky - hlavic:e
a zrc:átka

VÁCLAV
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Zeměměřič

s dlouholetou praxí hledá místo, pnp.
převezme větší úkolové práce nebo později kancelář.
Na b í d k Y pod značkou

"PíIný a zkušený v komasaci a znovuvyměfování"
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do redakce t. I.

