ROČN1K I.

ZEI1ĚI1ĚŘIČSK9 UĚsrníK
Stanovení sploštění země z měření
kyvadlových*)'
Napsal Václav Š pač e k, prof. reálného gymnasia v Roudnici.

Mezi otázkami, jichž studium jest úlohou Mezinárodního měření země, jsou též měření kyvadlová.
Uryohlení ,tíže g plynoucí
z doby kyvudovoluie totiž stanoviti sploštění země s přesností nemenší než měření poledníková. Urychlení na povrchu eIIipsoidu lze
stanoviti theore'ÍÍcky bez jakéhokoliv předpokladu o rozložení
hmoty uvnitř tělesa a jeviti se budou tudíž odchyI'ky tvaru země od
ellipsoidu v rozdílu pozorované a theoretické hodnoty g.
Jestliže ku př. ze dvou různých měřeni poledníkových plynou
souhlasné hodnoty pro obě osy zemského eIIipsoidu, není tím dokázáno, že obě měření vedou k eHipsoidu témuž.1) Vzhledem ke
způsobu odvození mají ovšem obě tělesa touž osu rotační, středy
jejich mohly by však ležeti daleko od sebe na rotační ose, aniž by
nás třeba astronomická měření o tom zpravila. PoU!zeměřením blízkého měsíce ze změny jeho paraUaxy zjistila by se tato okolnost;
pra'videlný pruběh urychlení potvrzuje však bezpečněji, že jedná se
o eIlipsoid týž.
Měření kyvadlová lze snadno poměrně provádě,ti i na místech,
Kde měření geodetická konati není možno, na ostrovech v širém
moři, a z příslušné hodnoty g odvodí se pak odchylka geoidu od
eIlipsoidu. Avšak i na mbři samém lze na lodi stanoviti g methodou
ovšem jinou - teploměrem na var. Jsa,u tedy mě'ření urychlení nutným doplňkem geodetických měření, má-li býti tvar země úplně
určen. Ve ,článku tomto pojednáme z thearetické stránky o urychlení
a výpočtu sploštění země na jeho základě.

I. Plochy hladinové.
Vztahujeme-li veškeré výšky na pevnině k hladině mořské,
představujeme si, že povrch moře rozšíříme kanály velmi úzkými
- aby totiž odtokem vody hladina neklesla - na libovolné místo na
1) Heinrich Bruns, Die Figur der Erde. Ein Beitrag zur Europ. Oradmessung. BerIin 1878· (§ 5.)
*) V důsledcích formy článků časopisných bude celé pojednání k tomuto problému se vztahující rozvrženo v jednotlivé statě a tyto postupně
uveřejňovány .. (Pozn. red.)·
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pevnině. Hladinu tuto třeba ovšem mysUti: si v úplném klidu; by se
poloha její v žádném místě neměnila a: tvar její možno pak považoyati.za .vlastní .tv;ar země .. Plochu tuto z()ve'íne. geQ'i'deJTI.
;\Geoidstojí
všude kolmo na směru.· tíie. Jinak· tlOiižpadalaby
lWčitá složka tíže do hladiny apůsobHa: by ~oh~h kapalinyna.jeHm
Povrchu. Avšak i ve VÝši nad hladinou mořskou možno mysliťisi
plochy stojící na směru tíže kolmo; zovou se plochami hladinovými.
Kteroukoli z nich možno též voliti za plochu základní a zváti h
geoidem místo~ku,tečné rozšířené hladiny mořské, ktemu geoidem
nazvali Gauss a Bessel. Studium ploch hladtnových ukazuje, jak se
mění vzdálenost jejich odsebe,takie
v počtu lze snadno přejíti od
jedné plochy ke druhé..
.
..
..'
Každý bod na zemi podléhá jednak přitažlivosti země, jednak
síle odstředivé následkem otáčení země kolosy, tíže jest pak výslednicí obou. Nebudeme přihlížeti k silám, jimiž působí měsíc a
slunce; směr jejich mění se dle polohy těchto tě'les na obloze a tím
i směr tíže bude se poněkud měniti. Povrch moře p·řizpůsobuje se
těmto ~měnám a koná periodioké pohyby zvané sla!py - příliv a
odliv.
Dle Newtonova zákona působí na sebe dva body, jichž
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Působí-Ii na jednotku hmoty v bodě m ještě přítažlivost
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Výraz P 1. zove se potenciálem hmot ml. m2. . . . mn
v bodě m (x. Y, z).
Má-li se určiti potenciál nějakého tělesa, rozdělíme je
v prostorové elementy d 't' o hmotě dm = h d 't', značí-li h
specif. hmotu (hustotu), načež součet
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kdež integrál vztahuje se na celý prostor hmotou vyplněný. Výraz
P bude možno vyjádřiti zakončeným tvarem ien v málo nejjednodušších případech. Obsahovati bude jednak souřadnice bodu
potenciálového x, Y, z (při této integraci neproměnné) a konstanty
závislé na tvaru a hmotě tělesa.
Sílu odstředivou určuje vzorec m 0)2Q, kdež O) jest úhlová
rychlost, Q poloměr kruhu, jejž hmota m opisuje. Je-li Z osou
rotační, jest Q2 = x2
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Pravá
strana
shoduje se s horní úměrou pro směr tíže, splývá
tedy směr tíže se směrem normaly ekvipotenciální
plochy, jinými
slovy jest plocha ekvipotenciální
plochou hladinovou.
(Pokrač.)
1) Síly vyjádřeny jsou v soustavě cm, gr, sec jakožto součin hmoty
a urychlení (dyny). Je-li hmota 1 gr, jest číselně síla rovna urychlení.
1) Stanou se zřejmými, vezme-li se zřetel k rovnicím X = R cos a,
X = R cos {j, Z = R cos y.
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K otázce souhlasu mapy pozemkové
s operáty katastrálnými.
(Dle přednášky

prof. Dr. J o s. L u k á ševe schůzi spolku českých geometrů
dne 23. února 1913.)

Ačkoli nové knihy pozemikové d.atují se teprve od záikona
knihovního ze dne' 25. července 1871 č. 95. ř. Z., pokud se tý,če pozdějšichzemských
zákonů o zakládání nových knih pozemkových,
zejména. též českého zákona zem. ze dne 5. prosince 1874 Č. 92. (pro
Moravu a Slezsko vydány byly zákony říšské ze dne 2. června 1874
č. 97. a 98., poněvadž sněmy těchto korunních zemí předaly úpravu
tohoto předmětu jinak zákonodárství zemskému vyhra:zeného dle
§ 12. odst. 2. zá!kl. zák. stát. o zastupitelstvu říšském ze dne 21.
prosince 1861 ·č. 141. ř. z. radě říšské), přece nejsou zařízením moderním, naopak, zařízením, o něž dobrép r á v o čes k é má tolik

ci~~

.

.

Veškerým právem mohl proto již náš občanský zákonník ze dne
1. července 1811 č. 946. sb. z. 0'. v kapitole o nabývá'ní práva vlastnického k věcem nemovitým s institucí knih veřejných pO'čítati a
vysloviti, že k převodu tedy i k nabytí práv<l' vlastnického k věcem
tem je třeba, aby právní jednání o převodp. vlastnictví intabu!lováno
bylo do knih veřejných (§ 431,). Podmínkou toho pak že jest, aby
ten, odněhož vlastnictví na jiného přeHti má, sám již v knize veřejné jako vlastník byl zapsán (§ 432.). Akt zápisu je jedině rozhodným,
tak že předal-li někdo nemovitou věc někoHka osobám, stane se
v~stníkem pouze ten, kdo dříve za vklad (intabulaci) zažádal
(§A40.), ale nabyl vlastnictví jenom potud, pokud toto v knĚze pozemkové bylo zapsáno; nemŮ'žeť nikdo nikomu předati práv více,
nežli sám má (§ 442.), předávaje spolu všecka práva, ale i spolu
všecka břemena na nemovitostech knihovně váznoucí (§ 443.).
Zá!kladníta,to ustano~ení nedoznala zákonem knihovním žádných změn, byvši pouze po stránce formální zdokonalena' a zařízením nových pozemkových knih doplněna.
Statek nemovitý, jakožto statek zřejmý, nezataiitelný, s druhé
pak strany známý jako zdatný I'ramen příjmů, třeba ve spojení
s usHhvnou prad, by/>odedávna předmětem zvláštní pozornosdberní
správy. 'Basvěho času pokládán majetek tento za j e d i n Ý p r am e n d a n ě, poněvadž hlásáno (školaSmithova), že nemovitý majetek jediný pos'kytuječistý zisk Gproduit net), jenž jedině da'ň snese
a že naň nutně veškerá jiná daňová břemena musí býti přesunuta.
Subjektem
d.aňovÝm
byl tu přirozeně vlastníkst<l'tku nemovitého a ten dal se bezpečně zjisHti pouze zápisem do knihy
veřeiné, pokud se týče nahlédnutím do ni. Výše daně závisí zajisté na
objemu statku toho, ponecháváme-li stranou otázku rŮ'zné způsobilosti produktivní; kde je totiž lepší, úrodnější pozemek, přirozeně mu'Sí býti postižen daní ',pnměřeně větší. TěšHy se proto knihy
veřejné, do nÍ'Chž nejen vlastníci, nýbrž i samy statky nemovité se
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zapiSO'vaIy, zvláštní pozornosti, jakou jim finanční zákonodárství ve
snaZe 'po snadné a přesné evrdenci poplatníků i: poplatní síly jejich
věnovati musilo.
Jest proto v těch zemích, ve kterých zavedena daň na výnos
statků nemovitých specielně hospodářs,tví polnímu a lesnímu věnovaných na snadě s na h a z á k o n o d á r s tví
f i n a n ční h o,
ústav knih Ipozemkových li v é s t i ve zvláštní s o u v i s los t se
z á k ony o da n i na výnos držby pozemkové, ba dokonce přivoditi i jakousi závislost skute'čnýoh změn majetkovÝch i držehních,
pokud provedeny byly v knize pozemkové na obdobných výkazech
správy finanční a naopak1). Následkem toho nemají nyní knihy pozemkové na moderních základech zbudované, již onoho výhradného
postavení soukromoprávního, dle něhož každá změna v právu vlastnickém aneb v jiném právu věcném neb 'knrhovním v knize pozemkové zapsaným jenom formálně správným zápisem do knihy po:zemkové může býti provedena a v patrnosti držána, nýbrž jsou cennou
pomůckou Ě správě filllalnční,pokud jde té'ž o ukládání a vybírání daně
pozemko'vé.
Než i s druhé strany moderní k n i ha p o zem k o v á nutně
získala propraoovaností finanční techniky v oboru daně pozem'kové,
vydluživši si jednu nezbytnou svoji s o u č á s t, totiž map u p ozem k o vou, nebo-li map u k n i h o vn í od správy finanční, totiž
mapu katastrální.
Dříve nežli se nám udá, pojednati o právním postavení mapy
katastrálné ke knize pozemlmvé, sluší pouikálzati na vztah revise
katastru ke knize této.
Dle § 35. zákona o úpravě daně pozemkové ze dne 24. května
1869 č. 88. ř. z. čili o reambulaci stabilního ka'tastm, má totiž měřioký personá'l, který přidělen jest odhadním komisím, za povinnost,
vyšetřiti na místě samém veškeré změny v předmětu i kultuře, k1eré
se od poslední,ho katastrálního měření udály, pokud u evidence ohlášeny nebyly. Změny ty dlužno v stávaHcích mapách katastrálních
opraviti. Minvsterské pak nařízení ze dne 8. února, 1875 č. 13. čes.
z. z. ustanovuje v § 1., že s pracemi v příčině zakládání knih pozemkových nelze dříve začíti., pokud v příčině prací těch uikončena není
oprava katastru, kterou dle zákona ze dne 24. května 1869č. 88.
ř. z. sluší provésti. V § 2. cit. naříz. min. mluví se všude o tom, že
pře d c h á z e 1a oprava kat.astru a po té teprve sdělávány knihy
pozemkové, čili že operáty katastrální byly v z o r e m a zá k I adem pro operáty knihovní, zejména tedy pro mapu p o zem k ovou. Zákon o za'kládání knih po.zemkových ze dne 5. prosince 1874
č. 92. čes. z. z. předpisuje v § 21. zvláštní šetření za účelem založení
knihy pozemkové a účelem šetření toho jest, především prozkoumatis'P r á v n o st a ú p I n o s t seZMmů nemovitostí a map 'k at a str á I n í c h a provésti nezbytně potřebné opravy v seznamech
1) Neměly by proto na pf. v Anglii, kde 'daň pozemková v našem
smyslu daně výnosové se nevyskytuje, pozemkové knihy se stanoviska
finanční správy žádného významu a nejsou tam též knihy tyto ani pro
potřeby práva soukromého, zejména práva vlastnického zavedeny.
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a kopiích .m~p, k čemuž ~ je-li t·oho třeba - má býti přibrán pří~
sežný znalec. Dle· § 10. zákona o evidenci katastm daně pozemkové
ze dne 23. května 1883č. 83. ř. z. dlužno mapu (kata,srtrální) opraviti,
když zakreslená poloha i tvar parcely na ma'pě nesrovnává se se
skutečností ,a dle § 11. eodem musí 'katastr daně pozemkové býti
stále držán ve shodě (souhlase) s knihami železničními, s knihami
horními, pak s knibami pozemkovými a deskami zemskými: dle 0perá:tů pro úpravu daně pozemkové založených. Z té příčiny dlužno'
nastalé změny, týkající se tělesa knihovního, označení jednotlivých
})ozemků a výkresů jich na mapě provésti jak v operáteoh katastf'álných, tak i v knize pozemkové. Oznámené pak rozdělení pozemŘu budiž zpravidla změřeno na místě samém dle údajů přítomných stran aneb dle vytýčených již hranic (§ 23. I. c.). Podobně
děje se i při periodické revisi, kde se má hleděti z úřední povinnosti
ke změnám předmětu a vyšetřiti, kdy změna ta vznikla. Dále sluší'
poukázati naUJS'tanovení §§ 3., 10. a 12. min. nařízení ze dne 8. února
1875 ·č. 13. čes. z. z., z nichž podává se význam indikačních skizz
pro za'klá.'dánínových knih pozemkových a opatření, jež třeba učiniti,
když by katastrální parcela změnila svoji podobu' ve ski'ZZe indikační naznačenou následkem rozdělení nebo z jiných důvodů.
Jestli že všecko toto se uiVáží, dlužno uznati, že zde existují nejen
vzájemné vztahy mezi novými knihami pozemkovými a' katastrem
daně pozemkové, nýlbrž jest i nade vší pochybnost postaveno, že i
mapu ,htastrállní sluší pokládati za součást knihy pozemkové, ježto
mapa ta zjišfujehranice a polohu jednotlivých těles knihovních' a zejména i jt<dnotlivých parceJ.2)
Někdo nám ovšem namítne, že mapa pozemková není po zákonu součástí knihy pozemkové, poněvadž tato sestává dle zákona
knihovního §1. z knihy hlavní a ze sbírky listin nebo z knihy listin.
O mapě knihovní (pozemkové) se zde nečiní zmínky. Toto ustanovení § 1. zátk. knih. doznalo během doby různými zákony a nařízeními zna,čných změn, z nichž lze právem souditi, že ke knize
pozemkové náleží další podstatná její součá'St, totiž mapa knihovní.
Tak jest především § 7. dL zák. z r. 1874č. 92. z. z. stanoveno, že
označení soucástí knihovního tělesa souhlasiti má s označením katastru a map y katastrální, § 16. pak ustanovuie, žek přípravě vyšetřování v příčině zakládání nových knih pozemkovýoh sluší na
základě katastru založiti pokud možno úplný seznam nemovitostí
v katastrální obci ležících, nýbrž p o ř í d i t i i k o p i e map y k ata str áln í a zkoušeti správnost a úplnost mapy té a potřebné
snad oprávyv kopiích map předsevzíti. Ve všech těcMo případech
mluví se o samostatných kopiích mapy katastrální sloužídch účelům knihy pozemkové. Poněkud nej.asněji vyslovuje se např. ve
věci mapy knihovní min. nařízení ze dne 8. února 1875 č. 13: čes.
z. z. v §§ 34. a 35. aJ. 1., kde se mluví pouze o mapě vůbec. Než
dosah jednotlivých ustanovení knihovního zákona měl záhy vzápětí,
že slušelo ke zmíněným kopiím map katastrálních
zauiatř určité
pevné stanovisko. Tak zejména byl to dosah § 74. knih. z. jednající
o oddělování jednotIivý'Ch částí knihovního tělesa, hlavně však
2) Rozh. neiv. soudu ze dne ]9. lIl. ]903
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v tom případě, když jednalo se o rozdělení (rozkouskovánO, parcely
a oddělení jednotlivého kusu, od jednoho tělesa kn1hovniho a připsání k tělesu druhému nebo zapsání do nové vložky knihovní.
Takovéto oddělení je totiž dle uvedeného § 74. jenom tenkráte přípustným, když část, jež má. býti oddělena, přesně jest označena, po
přÍ'padě plánky nebo mapami, jichž 'kopie musí býti uschována ve
sbírce listin. Dosah tohoto § 74. knih. zák. v příčině nových knih
pozemkových tím se změnil, ž e p o z a v e den í t ě c h t o k ni h
map a st a I a s e i n t e g r ují c í s o u část k o u k n jhy p oz ,e m k o v é. To výslovně prohlášeno bylo z'Vláštním výnosem
minis,terstv'a: spravedlnosti ze dne 11. dubna 1878 Č. 3676. Tímto prostým ministerským výnosem nemohl ovšem knihovní zákon v §1.
ve svém znění býti doplněn, poněvadž tak by se mohlo státi zase
jenom zákonem. Než výnos tento lze pokládati zazáikonnou inter.:.
pretaci v tom smyslu, že má-li kniha pozemková řádně býti zařízena,
musí nutně obsahovati též pomůcku, ze které bylo by lze seznati
nejen seznam všech nemovitostí ,dle čísel katastrálných. nýbrž i polohu a tvar tě,ohío nemovitostí, čehož lze dosíci jenom založením a
stálÝm 'doplňováním celého obr,azu všech pozemkových, ploch,
tedy mapy katastrální, pokud se tý,če přesné jeií kopie})
Na tomto stanovisku, že tedy mapa katastrální scilicet mapa
pozemková jako její kopie tvoří podstatnou součást knihy pozemkové, stoH nezvratně a důsledně judikatura našeho nejvyššího soudního tribunálu4). Neboť zákony a nařízeními vydanými' pro za:kládání knih pozemkových a jich souhlas s katastrem stala se mapa
katastrální, plrvodně ovšem pouze k účelÍ1m berním založená ve
svých indikačních skizzách k vedení knihy pozemkové používaných,
též mapoup o zem k o vou, ve které maií býti vyobrazeny dle své
polohy i ohraničení pozemkové parcely tvořící statkovoll podstatu jednotlivých těles knihovních.
Nastává nyní otázka, zda a pokud mapě pozemkové čili též
mapě katastrá'lní lze přičítati moc důkázní o objemu pozemků v listu statkové podstaty - jak známo bez udání výměry - zapsaných.
Zde ovšem/nedá se na otázku odpověděti s pouhým poukazem na
jednotlivá zákonná ustanovení, nýbrž zde sluší hleděti též na skutečný stav v přírodě. Předem ,mluví pro t i bez pod mi n e č n é
průkazní moci sama ustanovenízáikonná. Jak u'Vádí § 21. Č. 1. zákona o zakládáni knih pozemkových ze dne 5. prosince 1874č. 92.
čes. z. Z. mluvě o předmětu a postupu vyšetřováni za účelem založení knihy té, že sluší prozkoumati s p rá v n o s t a ú p I n o s t seznamů nemovitostí a map k a t a str ální c h a zaříditi opravy
v seznamech a v kopiích map, jichž potřeba se snad shledala, k čeS) Zákony novější pohlížejí na zařízení knihy pozemkovéňž
s hlediska •. které zaujala Jak správa justiční tak i praxe soudní. Tak zákon
tyrolský v příčině založení knih pozemkových a iich vnitřního zařízení
ze dne 17. března 1897 Č. 9 z. z. iednaJe o vnitřním zařlzení knih těchto
mlUVÍv §§ 3.-:-12. o knize hlavní. V § 13. specielně o sbírce listina v § 14.
zvláště () mapě knibovm řka: U každé knihy hlavní budiž vedena mapa,
Jež určena Jest pouze ke znázornění polohy nemovitostí.
" 4) Sr. rozhodnutí ze dne 19. prosince 1888 Č.12157 (01. U. W. 12489),
ze dne 7, května 1889 č,2857. (01. U. W. 12721) a j.
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muž ~ bylo-li by toho třeba - přibrán buď znalec pod přísahou
vzatý, a § 10. zák. ze dne ~3:května 1883 ,č. 83. ř. z. výslovně nařizuje, že mapu 'katastrální sluší. dle skutečných 'Poměrů op r av i ti. To vše mluví zřejmě proti bezpodmíne,čné průkazní moci map
katastrálních a to dokonce i v příčině podoby a objemu parcel v nich
naznačený'ch.5) O moci dů'ka'zní mapy pozemkové bylo by proto
lze mluviti jenom v tom případě, když by správnost -její byla n es por 11 á, Což ovšem může býti jenom v tom případě, budou-li souhlasiti jednotlivá vyobrazení její co do objemu i podoby se stavem
sku'feČnýrp. Nelze jí proto, jak právníci di, přiznati ohledně polohy
aobje~upo'zemků
vÝznamu k o n s t i t U't i v n í h o, to znamená,
že by ona právo tvořila, tedy objem a polohu parcel nezvratně stanovila, nýbrž ona má pouze 1. zv. význam dek I a r a t o r TI í, 1. j,
osvědčující určitý stav.6)
.
V případech těchto zajisté nebude řídkým drukaz místním ohledánímza přibrání znalce, zpravidla tedy geometra, jenž by nesouhlas mapy se skute.čným stavem .zjis'ti1. Ze případů takových jest
hojně, >O tom svědčí každodenní zkušenost a nejrůznější spory o
hranice, podobu i polohu pozemků ať již jedná se o spory držebností či. o spory vlastnické či o spory o různá jiná práva věcná, zejména služebnosti. Provádění staveb pozemních, vodních,· železn~čních, silničních, melioračních atd. dává hojně příležitosti nejen
k ,podobným sporům, nýbrž i k podobnému jich řešení. Lze proto
s výsledkem takO'Výto proti důkaz oproti mapě pozemkové (katastrální) namítnoU'tf a zdařtl-li se ,protidukaz takový, nemá: mapa pro
posouzení faktických poměrů ceny.
Příčiny, proč mapa moci průkazní relativně pozbývá, jsou
ovšem druhu nejrůznější'ho. Tak na př. změna později provedená
opírala se o nesprávné předpoklady, ať již co do způsobu měření,
ať dokonoei co do správnosti jeho?), anebo může býti toho příčinou
i faktická přeměna tvaru a polohy pozemku v době pozdější, jež by
založení mapy i změně iejí následovala. Sem náležejí případy t. zv.
příorků, zakládání cesta silnic, zrušování neb zřízování vodovodní-ch děl, příkopů a! pod., spojování jednotlivých parcel bez řízení komasačního atd.
P.oněvadž každá část pozemku za našich poměrů jest v určitém individuelním vlastnictví, netvoří z uvedených důvodů mapa
pozemková dále důkazu o tom, zda a komu určřtá plocha pozemková
ř).S.r. rol';ho<;lnutíze dne 18. února 1904 č. 17041. (01. U. W. 3264.N. F.)
6) Sr. rozhodnutí ze dne 30. května 1895 č.6381. 01. U. W. 15503.; ze
dne 16. záři 1910 Č. Rv. II: 181. Právník 1912 str. 826.
7) Jako zvláštní příčinu nesouhlasu mapy pozemkové s katastrem
a naopak uvádí \>etice některých okresu k českému sněmu z r. 1887 (sten.
prot. str. 113.), v níž žádáno, aby později vyskytnuvší se .neshody s katastrem nemuseli majitelé pozemků opravovati na svůj náklad pomocí
soukromých techniků apod., nýbrž za bezplatné. pomoci. c. k. evidenčních
geometrů, ježto prÝ neshody při reambulaci zaviněny tím, že S neobyčejným chvatem naléháno na to, aby operáty reambulovaněho katastru byly
dokončeny. Úředrtfkůríl měřickým určeny prý přesné nepřekročitelné lhůty
k ukončení práce a i na soudy všelikým indirektním způsobem prý účinkováno, aby zakládáni knih pozemkových urychlily. Jakož práce ukvapená
nebývá prý vždy dobrou, tak se stalo i zde, že se udály četné nesprávnosti.
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náleží, tak že může urctta ,parcela připsaná určitému tělesu tknihov-.
nímu náležeti fakticky osobě, ~ež~st vlastníkem jiného tělesa v jiné
knihovní vložce zapsaného. Dlouholeté drženi t.zv. vydržení i
contra tabulas je zde možno a bývá na denním pořád'ku. Jest proto
radno, při kupování většího soU'boru pozemků, zejména tedy statků
hospodářský'ch, nejen .op.a;Uiti si seznam všech nemovitostí a srovn.at:i. je 'Sm,S'ahem listu statkové podstaty, nýbrž pozemky ty dokonce na místě obhlédnou1i a o jich výměře i podobě a poloze se
přesvědčiti. Ba obezřelý kupec přesvědčí se ještě o tom, že prodavač na všech pozemcích nerušeně hospodařil, je tedy v pokojné
držbě měl. Vž,dyť známé r,čení, se kterým setká'váme se při koupi
pozemků neb jednotlivých částí ;bez rUlČeníza výměm« má pouze
ten význam, že za katastrální výměru neposkytuje se žádného ručení pro ten př~pad, že by výměra ta nesouhlasila s výměrou knihy,
resp. mapy pozemJkové").
.
Tím přicházíme k nesouhIasu mapy katastrální s mapou pozemkovou. A~ko1iv tato jest ne'bo má: býti věrným otiskem mapy
katastrální, vyskytují se přes to rozdíly až překvapující. Nejen že
se vyskytuH na jedné straně parcely děl e n é, na straně druhé
(v mapě pozemkové nebo naopak) parcelyn e děl e n é, nýbrž setkáváme se s dělením parcel 'přímo protichůdným. Vedle toho též
poměry majetkové a driebnostní tyto diference tím komplikují, že
neodpovídají ani stavu mapy katastrální ani mapy knihovní. Jak
ta'kovýto nesouhlas mapy pozemkové s mapou katastrální vznikl,
zůstává často hádankou, a když přirozeně jednou věc vyjde na jevo,
nastává otázka, jak žádoucího souhlasu docíliti. Hlavním úkolem
rovněž jest stanoviti pravý stav věci a ten vzíti za základ nutné
opravě, ať mapy katastrální ať jejího d voj e n ce mapy pozemkové.
Pravý stav věci ua,čí se ve skutečném, faktickém poměru
držebnostním anebo vlastnickém těch 'kterých pozemků. Odpovídá-Ii
tento faktický poměr mapěk.atastrMní, dlwžno zajisté vším právem
míti za to, že tento pří tom n Ý stav jest známým a že dle tohoto
přítomného stavu opraviti dlužno i ma·pu pozemkovou. Kdyby na
druhé straně stav mapy pozemkové úplně shodOlVa!se se skutečným
stavem poměru vlastnického nebo držebnostního, slušelo by podle
toho opraviti mapu katastrální. Vždyť obě mapy jsou vlastně mapa
jedna a nezáleží na tom. která z nich vezme se za základ opravy
mapy druhé. Rozumí se, že předběžné šetření musí díti se po předchozím slyšení z'účastněných stran, pokud se tý,če po provedení případných dů'kazů, poněvadž jenom tyto živly dovedou přinésti náležitého světla do stavu někdy velice zamotaného.
Může se však též státi, že nejen mapa katastrální očividně
s mapou pozemkovou nesouhlasí, nýbrž že skutečný stav držby
anebO vlastnictví jest v diametrálním rozporu se stavem mapy pozemkové i ma1py knihovní. Nejen obmzec pozemků v obou mapách
difemjí v poloze, objemu i tvaru, nýbrž ve faktické držbě nebo vlastnictví nalézaií se pozemky opět jiné výměry; jiné podoby a v jiné
poloze. Svémocné, bez intervence kni'hovního <úřadu po sowsedsku
provedené dělení, záměny jednotlivých částí pozemku z důvodu rozS) Sr. rozhod. ze dne 19. března 1903 Č. 15537.(OJ. U. W. 2295. N. f.)
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dělení společného vlastnictví nebo lepšího oahospodařování hospodářských pozemků, stavba nebo přístavba ůbytných nebohos,podářský'ch budov a podobné okolnosti bývají takovéhoto trojnásobného nesouhlasu obvyklou příčinou. Že se ta1rovýmto postupem
značně matou účty evidenčního geometra vy svítá ze spousty ohlašovacíeh 'a'1'cltů, .~~vají
časem soudy zaplavovány k cíli zavedení knihovního pořádku'.
Knihovní pořádek může zajisté v pří,padě tomto zaveden by ti
jenom dle skutečného stavu v držbě a' ve vlastnictví. Af již nesouhlas
ma,py pozemkové s mapou katastrální nastal způsobem jakýmkoli,
netřeba zjišfovati, která z map, zda originál či kopte jest nesprávná,
nemělo by to va'1ného významu a výsledku. Nebof i kdyby bylo dokázáno, že jedna z nich má záikresy správné, vždYf v daném případě i tyto třeha správné zákresy nevyhovují faktické držbě, faktickému vlastnictví a musHy by s tímto zase v souhlas býti uvedeny.
Dá-Ii: se zavedení knihovního pořádku v případech těchto provésti cestou mimospornou, 'kde tedy i poměry sousedů tímto způsobem se jeví, tam konečně provedené celé věcr nenarážejí na
zna,čnější obtíže.
Jinak tomu ovšem tenkráte, když strana jedna při takovémto
několikeronásobném nesouhlase tvrdí a snaží se dokázati, že stav
knihovní jest správným a kde tedy stojí oproti tvrzení takovému
jednak jiný stav mapy katastrální a jiný stav faktický. V případě takovém sluší ovšem vyčkati v Ýs led k ti sporu, jenž zpravidla zde
bude zahájen a dle toiho knihovní pořádek provésti. Rozhodnutí
samo stává se zde tím obtížnějším, ježto na jedné straně faktický
stav dává oporu straně jedné, kdežto strana druhá, dúvěřujíc v knihu
pozemkovou 'Pokud se tý,če v integrující její sQučást, mapu knihovní,
v důvěře té musí býti chráněna, zvláště když s faktickým stavem
co do plochy, tvaru i polohy nepočítala nebo byla v odůvodněném
omylu, spoléhajíc pouze na polohopisný plánek v listině o t'om kterém právním jednání, zejména smlpuvě kupní, směnné, ,připojenÝ.
Průběh sporu nemá ovšem pro naši ,otá'Zku bližší zajímavosti, nýbrž
pouze, jak řečeno, jeho v Ý s led e k.
Než právě k v ů I i z aj í m a vos t i pokládáme za vhodné poukázati na dva případy, které současně osvětlují též to, co jsme
shora uvedli o důkazné síle mapy katastrální.
Pozemek a zapsaný v seznamu veřejného statku jako cesta,
měl dle maipy pozemkové zšíří 4 m; ohraničen byl s obou strán pozemky b a c, zapsané ve vložce knihovní d. Maiitel pozemku b a c
žalován byl obcí jako majitelkou (s'Právkyní cesty a,) že si rozšířil
oba uvedené pozemky naúimu 'pozemku a o 2 m a žaloba navrhovala, aby obžalovaný ze svých pozemků popustil takové dHce, aby
cesta měla šířku zakreslenou v mapě pozemkové. Všecky tři stolice
žalobu zamítly, wněvadŽ mapa pozemková byla nesprávná a ježto
bylo zjištěno, že po více než 40 let cesta ta nebyla nikdy širší nežli
tak, jak se jeví v přírodě. Zde tedy připuštěn protidůkaz proti stavu
mapypozemkové.
Rozhodnutí toto jest vzhledem k tomu, co shora
uvedeno, úplně správné.
D

)

9) Sr. rozhod. ze dne 16. listopadu 1910 č.

1913/91

Rv. II. 781.

Ne stejně sPrávně, třeba dle stavu mapy pozemkové, pokud
se týčeka'tastrální,
rozhodnuto bylo nejvyšším soudem v této
záležitosti:
M byl majitelem domu X a Y. Knihovně patřila kdoriiu Y též
zahradllí parcela Z, která ale od 50 let rozdělena byla ve dvě nestejné ,části plotem oddělené, z nichž většípatři'lá k'dbmu X a jím
též používána. Po 'smrti 1\1prodán dům Y i s částí parcely Zmanželům A v dobrovolné veřejné dražbě. Po 17 let ech domáhalil se
uvedení manželé žalobou, davše sobě předem geometrem zjistiti,
že větší část parcely Z u domu X ležící a jím používaná, jest č á s ti
parcely při· domě Y, práva vlastnického k cel é parcele Z, tedy
i k části u domu X. Zalobě této vyhověno všemi instancemi a to
v pods'tatě z toho důvodu, že manželé A, kupuHce čá:st pa'fcely Z,
koupili ji dle znění smlouvy v posavadních mezích a hranicích, tak
jak by ji prodavači byli oprávněni držeti. O tom pak, v jakém rozsahu .tito tak ,činiti byli by bývali oprávněni, že muže dáti vysvětlehí jeti stávající mapa pozemková, kde parcela Z jest nedělena a
kdyby koupě byla se vztahovala jenom na část p<lircely Z,· že by to
bylo musilo přijíti k výrazu ve smlouvě samé.
. Ve sporu t,omto hrála důležitou roli důvěra v knihu pozemkovou, zvláště když manželé A po 17 let užívali m e n š í č á s t i par..'
cely Z, majíce zajisté spolu za to, že vÝměra i konfigurace odpovídá
stavu knNrovnímu. Soud však z této okolnosti neposuzoval věc nepříznivě V"uči žalobcum, poněvadž z té okolností, že rozdělení nenastalo, byla oprávněnou domněnka, že přirozená konfigurace odpovídá zá,kresu v mapě, čemuž Ovšem tak nebylo. Zde tedy mapa
knihovní podala .- dle rozhodnutí soudniho10) - dukaz io vlastnictví, kdežto stav faktický i dftvěra, resp. nedostatek důvěry V knihu pozemkovou zůstaly nepovšimnuty.

Zprávy literární a odborné.
Přehled časopisny:
Casopis
pro pěstování
mathem.
a fysiky,
č. V., 1913.
B. ti o s t i n s k ý: O absolutním minimu v theorii geodetických. ~ar.
Comptes
rendus.
Nro. 21./1913. D'Ocague.
Sur I'application
générale de la méthode des points aIignés aux problmees qui se ramenent
či des résolutions de trianglessphériques.
Technický
obzor č. 21. 1913. Prof. Dr. J. Pantoflíček.
Stereofotografické měření malých pohybů.
Zapiski
po hidrografii.
Vyp. XXXV. 1913. L. Bagrov.
Materialy k istoričeskomu obzoru kart l(aspiiskago moria. S ach a r o y. Nablu-,
denia priIivod i otlivod v Južnom PoUarnom okeaně. o. Dit c. Basisnaia
šet na ostrově Kímito. V. A e h mat ov. Novye pribory a iskustvennymí
horizontami na nich. A. V i I k ie k ii.Severnyj morskei ,put.
Sbornik
hidro-meteorologičeskich
nabliudenij.
Vyp.
XI. O. 1911. S. Peterb. 1913.
10) Ze dne 19. března 1903 Č. 15537. (01. U.W. 2295. N. P.)N"a správném stanovisku stolí však rozhodnutí nejv. soudu ze dne 18. i. 191Oč. Rv.
VI. 4. (01. U. W. 4903. N. P.) a ze dÍle 17. června 1908 č. Rv. II. 400. (Právník 1908, str. 717.)
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ZemI e mě rnoe dělo. Nro. 5.1913. Sla vik. lstoria odnoi čerieznoi
ili .zapiski sumatčešago zemleměra. L. Copočko.
Sovremenaja
postanovka zemleměrnago obrazovania v Rossii. M. C vět k ó V. Zemlemernoegeodesičeskia raboty.pereselenčeskago
upravlenia. V. Mor d v i n ov. Naklonaja ploskost.
.
"
Osterr.
Zeitschr,
f. Vermessungswesen.
Nro.6. 1913. H.
Kaiser.
Tafeln zurErmittelung
der Verbesserung an geneigt gemessenen
Entfernungen S. W e I U 8 e h. Netzorientierung
durch Einfiihrung von
Richtun gsbeditJgungs gleich ungen.
Nro 7. 1913. Prof. A. C a p p iI e r i. Das Hiiufigkeitsgesetz des Ablesefehlers 'beťmNonlustheodolit. Dr. fr. f i a I a. Neue Typen der selbstredl1zietenden" Tachymeter in frankreich.
Z~itschrift
fUr Vermessungswesen.
Nro. 18. 1913. Eggert.
Theorie und Anwendung der Drehwage von Eotvos.
Nro. 17. 1913. J. H e n vel ing. Bestimmung des regelmiissigen u.des
mittl. zufiill. Durchmesser- Teilungsfehlers bei Kreisen von Theodoliten nnd
Universalinstru menten.

René Dauger. Leg é o m e t r e. Co n d i t i o n s o c i a I e, j u r i d iu e e t tec hni Q u e. A u t r i c he. Tato malá knížka, pojednávající o stavu
geometrů v naší polovině říše, vyšla nedávno v Paříži nákiladem Artura.'
Rousseau-a. Autorem této knížky je francouzský inženýr-geometr René
Danger dobře známý našim českým geometrům z kongresu bruselského.
Je povinností naší, upozorniti na tuto malou publikaci, jejímž spisova'telem
i'est upřímnÝ přítel našeho národa, zas tance a rádce českých inženýrů,
hledaiicích poučení v metropoli Francie a neunavný rozšiřova1el našehb
iménamezi svÝmi kolegy francouzskými. Právě vyšlá publikaCe ie novým
toho dokladem. Pojednávajíc o poměrech geometrů v Rakousku, obírá se
ponejvice zeměmi koruny české, poukazl/jíc na vyspělost a vědeckou zdatnost našich odborníků. Ačkoliv knížka obsahuje některé formální a věcné
nedostatky, bude přeoe velice důležitým propagatorem
naší věci ve
Francii.
F.
Q

Příspěvek k. sociálním poměrum geom ettu v Srbsku.
Po uzavření míru na Balkáně bude potřeba techniků ve slovanských
zemích zajisté veliká. Je při rozeno, že čeští technikové, jichž stav prožívá
nyní krisi svojí nezaměstnaností u nás, budou ucházeti se o místa v Srbsku
a Bulharsku a zde hledati zabezpečení své ,existence. Množství žádostí
o místa, již nyní do těchto zemí posílaných, svědčí o tom, že čeští technikové chtějí své síly věnovati těmto bratrským národům. Naskytá se
však otázka, naleznou-Ii zde také jejich stavu přiměřené a dobře honorované zaměstnání, o němž zajisté sní každý, kdo odhodlá se vydati do
ciziny za existencí. Je proto v záimu věci a povinností upozorniti mladé
naše techniky, hledající obživu na Balkáně, na různé důležité otázky,
které by pro neinformovaného mohly míti neblahé následky.
Infůrmace zde sdělené týkají se jen poměrů geometrů v Srbsku a
čerpány byly od technika znalého dobře poměrů tamějších.
Začáteční plat, který obdrží technik bez praxe, je v Srbsku ustálený, a to 150 fr měsíčně. Zdálo by se, že honorář tento není tak nízký
pro začátečníka, který ve své domovině vydělává často mnohem méně.
Uvážíme-li však, že existenční potřeby jsou v Srbsku mnohem dražší
než u nás, přiideme k názoru, že lze jen s velikým uměním uhraditi
nejnutnější a nejskrovnějši potřeby životní. Stojíf byt velice sk rovný
bez otopu a prádla s nejnutnějším zařízením 50-60 fr. měsíčně, strava
pak 60-80 fr., jsou tedy výdaje za nejnezbytnější potřeby existenční
110-140 fr. Měsíční plat činí 150 fr., z něhož sr á ž í s e k a ž d é ho
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mě S í c e d..a ň 12.50 fr., nutno tudíž říci, že plat 137.50 fr. měsíčně naprosto nemůže s.tll.čiti na důstojné, třeba ovšem nejjednodušší živobytí našeho technika.
Nevýhoda nespočívá- ienom v nízkém platu, nýbrž též v tom, že
místa jsou pouze prozatímná, ktei'á.. v definitivní změněna nebudou. Srbsko
nemá totiž nyní dostatek technicky vzQělaného personálu a je nuceno bráti
cizince. Je však jisto, což je též z nárotkúho stanoviska přirozeno, že
až vychovaií si dostatek svých techniků, cizince. propustí. Mimo to přiietí
do srbské služby se stěžuje ještě iiným způsobem. Technici naši budou
nuceni podrobiti se státní zkoušce srbské, budou-Ii chtíti tklsáhnouti nějaké
veřejné služby v Srbsku. Zákon čeká jenom schválení skupštwy.
Důležité jest zmíniti se o nazírání ·Srbů na technické vzdělání našich
geometrů. Vzdělání geometrů-Srbů není valné. Mají obyčejně čtyři třídy
střední školy, po jejichž absolvování stráví dvě léta na gebdetské akademii. Zde seznámí se s měřičskými stroji a pomůckami, čímž stanou se
z nich hotoví geometři, jichž počáteční plat činí 1800 fr. ročně. Totéž vzdělání však připisují též našim technikům, poněVadž tito pracují za tehtýž
{)eníz neb ještě nižší než geometři srbští. V novější době je názor tento
čás.tečně korigován zavedením nového názvu akademicky vzdělaného geom.e~a. Pro akademicky vzdělaného zaveden titul "geodet", kdežto Medník
bez m&\turity a vysokoškolského vzdělání zove se »geometr«.
Pokw'dáme tudíž za povinnost raditi každému geometru českému,
který již je ~JJcen hledati uhájení své existence na Ba!lkáně, aby zajistil si
řádnou, podrobllě propracovanou s m I ou vou příjem a to pr·o geometry
btz praxe -'-- začt!ečníky - minimálně 2100 fr., pro geometry pak s delší
pra'Ú nejméně plat 3000-4000 fr. Jinak Srbové budou pohlížeti na Čechy
s nechqtl jako na lidi.- kteří provozují nekalou konkurenci. Mohlo by se
státi, že .n~který neinformovaný technik český přijme místo kresliče za
120 fr. m~~čně, při čemž však jest to nejhoršl, že stihne týž osud všechny
ostatní po rtěm přišlé. Smlouva mezi našim technikem a zaměstnavatelem
budiž přesná, pojednávající též o zvýšení platu, nebof jinak by se to moh'lo
zle vymstiti. V žádosti pak označJJjž se každý náš geometr titulem geodet,
aby tím již dal na jevo, že má vzdělání vysokoškolské. Jen důsledným
plněním těchto požadavků můž'eme si vydobýti příslušnou vážnost u SI0vanů balkánských.

42 c. -

Car! Zeiss, Jena: Dálkoměr (dle nároku patent. přihlášky

A. 7062-12).

42 b. - Optický závod C. P. Ooerc, Friedenau u Berlína: Sféricky,
chromaticky, astigmaticky a komaticky opravený dvoiitý objektiv. Prior 20.
1. 1912, v Něm.

42 h. - R. Winkel, fa., Oottingen: Vedeni mikrometru u mikroskopových stativů.
42 h. - Carl Zeiss, Jena: pentagonální zrcádkové prisma ze skla
nebo křemene.
42 h. - Carl Zeiss, Jena: lIeliograf s hlavním zrcádkem a pomocným
zrcádkem. Prior. 9. 9. 1912, Něm.
42 h. - Car! Zeiss, Jena: Dalekohled se soustavou vratných čoček.
42 c. K. 51835. - Troubková objímka pro otočnémikrometry
dalekohledů a j. optickÝch přístrojů, Eugene Kraus, Paříž.
42 c. Z. 7698. - Přístroj ku měření vzdá!Jeností s dalekohledem, jenž
skytá pozorovateli dva obrazy pozorovaného objektu. Car! Zeiss, Jena.
42 b. P. 30.407. - Zařízení k dělení libovolného úhlu na díly. Louis
f. W. Pave, Brémy.
42 c. R. 33.688. - Měřič úhlové rychlosti. "Ruská akc. společ. L. M.
Ericsson &. Co., Petrohrad.
Oj Oznamuje patentová kancelář illg. L. V o iá č e k, P r a h a II., Ji n dři š s k á 18, která
na požádánl opatři levně opisy vyložených patentových přihlášek. Během lhuty vyloženl možno
podati odpor proti uděleni patentu na kteroukoli uvedenou přihlášku.
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42 n. M. 50.2Q2. -Orientační
plán, A-ug. Merk...-Wirz, CUryCR•.:;/
S dodat. přihláškou M. 50.540.
42 k. D. 27.7p9. - Planimetruiící indikátor. Dreyer, Rosenkranz &
Droop, s. s r. O., tI~nover.
42 o. R. 13.96~ - Měřič rychlosti. Wi1liam Otterbeiu Nelsón, Iwy,
Ohio, Amer.

Slezď všech úřed. autor. civilních geometrů ze zemí pfeMuských
konán bY'i dne 14. června 1913 ve Vídni, kterého súčastni1i se jako delegáti za »Jednotu úřed. autor~civilních
geometrů zemí koruny Ceské
v Praze« inžen. Cer n ý, f li r s t a Z u k I í n.
Referát za »Jednotu« přednesl předseda pracovního výboru této
»Jednoty« inž. f li r s t z Benešova, který v úvodu pronesl své politování
nad tím, že geometři, ač tvoří nadpoloviční většinu civilních techniků, jsou
zařazeni do nucených organisací (komor), které nenesou jejich jméno
(komory inženýrské) a tlumočí přání »Jednoty«, aby na kompetentních
místech zakročeno bylo v tom smyslu, když titul civilních inženýrů geometrů byl odepřen, aby změněn bYli název »komory inženýrské« v název
»komory inženýrů a geometrů«. Zmiňuje se o nedostatcích nově vydané
reorganisace civilních techniků ze dne 7. května 1913 a sice zejména
. o § 11. a žádá, aby praxe geometra vykonána byla výhradně jen u úřed.
autor. civil. geometra, anebo ve službě státní a jiný druh praxe aby zákonem uznán nebyl. Také § 12. předpisující zkoušku praktickou jen z části
o znalosti Zákonů j es tne při jat e I n ý, jelikož zájem stavu toho vyžaduje, aby každý kandidát (nastávající civilní geometr) zkoušen byl bez
výjimky z použití technických věd svého odboru v praxi. Zkouška budiž
přísná jako u notářů a advokátů a nebudiž n i k o m u odpuštěna. V bodech těchto jest náprava nevyhnutelna a musí všechny organisace
geometrovské prostřednictvím inženýrských komor domáhati se brzkého
vyřízení, nemá-li znamenati toto nové nařízení krok zpět. - O komorách,
o nichž již tolik bylo mluveno a napsáno, zmiňuje se řečník jen povšechně,
vidí v nich důležitou organisaci celého stavu a záležeti ovšem bude nyní
na složení těchto komor a jejich individuelní schopnosti, zdali a jaký prospěch stavu přinesou. Jisto jest předem tolik, ž.e komory vyvinou svým posláním jakýsi nivelisující účinek tím, že budou chrániti slabšího před
silnějším a budou hleděti výkonnost všeho členstva postaviti tím na úroveň
co možno stejnou. Proto jest třeba opatrnosti, aby vlastnost tato nezvrhla
se v systematické utiskování schopných a podnikavých individuí. Z důvodŮ uvedených odporučuje se co největší účast na komorách a činnost
v nich. Civilní technikové a geometři specielně jsou veřejností považováni
za stav privilegovaný, ač v'e skutečnosti daleko jím nejsou. Živnostenské
listy a návrh na změnu zákona z roku 1883 jsou toho dokladem. Titul
inženýra civilního ztratili jsme zajisté ne na vždy, ale aspoň zatím dočasně. Jako příčina uvádí se nedostatečné vzdělání v tak zvaných kursech
zeměměřičských pro hodnost 'Civilního inženýra. Jest přáním našim a
snahou nejvřelejší, aby studium geometra bylo rozšířeno a postaveno
na roveň ostatním odborům inženýrským zavedením dvou státních zkoušek
a připuštěním k doktorátu, z něhož geometr dosud úplně jest vyloučen.
Kursy geometrovské buďtež, když neúplně, tedy aspoň dočasně zastaveny. Vychovávají nadbytek dorostu, kterýž nepřijímá ani vláda ani země.
ani autonomie do svých služeb a kterým zatížen jest stav civilních techniků,
poněvadž tito mladí lidé z nedostatku zaměstnání vrhají se na povolání
civilně geometrovské. tedy na dráhu nezabezpečenou, přeplňujíce v ~emích koruny české okresy a ubírajíce si navzájem možnost slušné existence! Některé kraÍ'e jsou již tak přeplněny, že počíná se volati o odpomoc!
Ta jedině jest možnou tím, když vláda určí pro jednotlivé země »numerus
c1ausus«, t. j. uzavřený počet civilních geometrů dle místní potřeby. V příčině té musí všechny geometrovské organisace, jakož i inženýrské komory
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za

~;it~jdřivea
.co neiintensivněji zakročiti. Řečnlk. korí~{
hlučné pochvaly
a potlesku přitomných apelem na všechny zástupée ostatníéhzemí a spolků
předlitavských. aby společně a jednotně v záležitostech staVovských domáhali se nápravy ,a slibuje účast »Jednoty« conejintenslvnější.

Do e v i den ční s I u ž b y ,~yli přijati jako elevové: H a u m a n n
Krist., nar. 1888 (nast. 31. 5., 13); Vídeň, Dr as s a I Jind .• nar. 1888 (nast.
2. 6., 13), Littai (Litija), Cer n i g o i Kar., nar. 1892, Oorice, O t t o w a Lud.,
nar. 1889 (nast. 28. 6., 13), Jagendorf, W i I O w s k i Vlad., nar.1883 (nast.
15.. 5., 13), Wieliczka, Ro s z e k Lad., nar. 1882 (nast. 17. 5., 13), Mielec,
O f fen ber g e r Schmil, nar. 1887 (nast. 19. 5. 13), Jórdanow, C z u ba ty
Boh., nar. 1886 (nast. 21. 5., 13), Zaňcut, L a g a n Viktor, nar. 1884 (nast.
25. 5., 13), Dabrowa, Boj d e c k i Zik., nar. 1882 (nast. 29. 5., 13), Skole,
.0 u I d a n Kar., nar. 1889, Suczawa, D o ~c her Virgil, nar. 1886 (nast. 28.5.,
J31, Zadar.
S I u ž bys e v z d a I: Elév Alfred R i p pel v Schiirdingu.
Pře I o žen i byl i: g. I. Boh. K r a li k k -ev. sl. v Mokronogu, g. II.
Jan Ve r bič k ev. sl. v Cerknici, g. II. Aug. Sed I e c k yk arch. map
v Lublani, g. II. Jar. D o lež e I k ev. sl. v Meraně, g. I. Boh. B e d n á ř k ev.
sl. v Týně n. VIt., g. II. Frant. Leo k odd. pro nové měř. v Praze, gi II.
Osk. Pap k o j k ev. sl. v Planu, eI. :Frant. J o st k ev. sl. v Třeboni, g. II.
Max Sr b a k ev. sl. v Římařově, g. II. Ant. Fr i s c h k ev. sl. v Brně II., .
g. I. Kom. Hanisch
k ·ev. sl. v Založce, g. 1. Vlad. Dominikowski
k opravě kn. pozemk. tamže, g. II. Bron. D a br o w s k i k ev. sl. v KopyczyňCÍch, g. II. Jan S p i Ik a k ev. sl. v Tlumaczu, g. II. Zdzisl. S i e r ak o w s k i kopr. kn. poz. v Buczaczu, g. II. Jos. C z a j k a kopr. kn. poz.
v Borszczowě, g. II. Frant. ti o r d y ň s k i k ev. sl. v Tlustém, el. Val.
S z I a b a k ev. sl. tamže, el. Lad. Sen d e c k i k ev. sl. v Gorlici 1., el.Lad.
S z n e j g e r t k ev. sl. v Buczaczu, el. Frant. To b i a sz e k k ev. sl. v M yš le nic í c hlI., el. Ad. L u g n e r k ev. službě v Liberci v Cechách. V. g.
G r u b i š i č k Iithografickému ústavu ve Vídni.
Jme n o v á n ib y I i: V. g. I.tř. Roger B a s s i n evidenčním inspektorem v Lublani (5. VII. 1913).a v. g. I. tř. Benjamin Tom a s i evidenčním
inspektorem v Innomostí (10. VII. 1913).
Technický personál agrárních operaci, Agr. g. ItU.J.
Pe t roč n ik
a O. W o j nor jmenováni agr. g. I. U. a assist. A. K u s t a t s c her,
J. S c h o pf, Fr. R e n d I, H. Ph iI i pp agr. elévy. (Výn. 4. VII. 13.)
V technické službě obce pražské jmenováni byli Ing. L. K u b í k a Ing.
J. S o u č e k vrch. geometry v VIII. Uídě.
Technický lesní personál. V statutu les. techniků c. k. pol. správy:
jme n o v á n i les. komis. I. tř. O. Mi t s c h k a v Jaslo, K. Tep I Ý v Písku
a O. Ma rzí k v Storožynem les. vrch. komisary; les. komis. II. tř.
A. S b i e r a v Kimpolung, ti. W i t a s e k v Sillian, O. Co f a I k a v Klausen
les. komisary I. tř.; les. el. K. Jar m u I s k i ve Lvově les. kom. II. tř.
v úródku; pře I o žen i: H. M iš e k, lesi kom. z Táboru na Smíchov a
E. Pe t r u, c. k. les. kom. v Zadranu do Táoora.

Silniční
výbor
okresu
Boskovického
na Moravě zadá
cestou ofertní: 1. stavbu okresní silnice 2 U. z Letovic k Zabludovu v délce
1'019 km za 13.121.46 K.
2. Stavbu okresní silnice 2. U. z Kořence do BenešQva v délce 3'537
km za 34.947.42 K.
Nabídky do 20. srpna.

1913/96

