ZEMĚMĚŘIČSHÝ VĚSTnÍH
Za nutné bylo pokládáno, zachovati předpisy o vyhledávání
železničních pozemků, které má ve fQrměponěkud odchylné jak
záJkj.Č. 70/1874 ř.. z., tak i záJk. čI. I/1868 a LXI/1881.Aby byla
za,jištěna bezpečnos,t pro práva třetích osob, vztahující se snad
na jednotlivé pozremky a tím co největrší důvěra v pozemkové
knihy a veřejné vůbec, že knihovní. stav odpovídá, skutečnosti
a, práva a závady v knihácll zapsané jsou účinné proti třetím
osobám a že nikdo se nemúže dovolá.vati neznalosti knihovního
stavu, jest předepsáno pro zakládání pozremkových knih, Istejně
jako pro jejich změnu, obnovu i pro pouhé doplnění zvláštní
řízení. Jest to upmvova,cí řízení podle zákona ze dne 25. července 1871, č. 96 ř. z.razák.
čI. XXIX/1886, XXXV,
XXXVIII/1889, XVI/1891 a XXIX/1892. Podobně jest určeno
k tomu řízení upravené v zákonech o' zaklMáíIlrÍž'8lezničnich
knih. I při odepisování pozemků pro veiřejné cesty a silnic,e,
které se dotýkáznarčně menšího počtu pozemku, jest třeba řízení
k vyšetření držebních, vlastnických a právních poměru na odpisovaných pozemcích, ano í při prostém odepsání č.ásti knihovního tělesa bez závad naří'zeno jest t. zv. vyz}'Yací řízení, kde
možno vznésti odpor, o jehož odklizení se pak dále projedná,vá:.
Námě,tu, aby beze všeho řízení k vyhledání žel,ezničnich pozemků
byly jednotlivé pozemky nebo dílce, získané železničním podnik3Jtelstvem odpisovány z pozemkových knih a zapisovány do
železniční vložky, nemohlo proto minister:stvo vyhověti, zejména
také prot,o, že by se takto odpisováilÚma připisováním četných
poz,emků a dílců o sobě prácie jen rozmnožila, ježto by musela
býti podána, o každém téměř pozemku zvláštní žádost., po většině
by se neobešlo bez vyzývacího řízení a souvis,lost celé železniční
trati by se každým zvlá,štním případem přemšovaIa a konečně
by seřa,zení podle směru tra,ti muselo býti provedeno.
Z ustanovení platného zákona. vynechány bylypředp1sy
'o drahách, na ktrerých byla, při počátku účinnosti zákona jízda
již provozována. UstanoV'ení těch není již tI:eba" ježto ony případy byly upraveny již podle 'zákona Č. 70/1874 ř. z. a zák.
čI. I/1868 a o drahách ve sta,vbě nebo o kterých nebylo šetření
ještě zahájeno, bude platiti již. nový zákon.
Výtce, ž·e snad vyhledáváni železničnich pozemků, trvárvá
delší dobu a že mezitím 'se může změniti knihovní stav, lze
ěelirtitím, že ministerstvo železnic bude přísně dohlížeti na lhůty,
ve skutečnosti krártké, na podání žádosti za vyhledávání - že
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trvá po léta, bývá zavmcno častým prodlužová,ním této lhťity
- a výtce, že knihovním soudům není dosti známo toto řízení,
jednak obšírnějším prováděcím nařízením, po případě výno~elll
a vhodnými vzorci vyřizeni.
Vyhledávání ž,elezničních po,zemkŮJbylo přikázáno okresním soudům, v jichž obvodu pozemky leží, jako dosud v § 18
záik[.č. 70/1874 ř. z. Jest to praiktičt,ější ustanovení, než § 7
zák. čI. LX1/1881, neboť jednak omezuje, se tu práce na užší
obvod toho soudu, který jest pro vlastníky pozemků a ostatní
účastníky přístupnější, jednak může současně pracováno býti
u několika soudů a tak práce a vyhledávání urychleno, kdežto
podle uvedeného § 7 zák. čI. LXI z roku 1881 prováděla t. zv.
autentikaci zvláštní komise z přednosty ústředního knihovního
úřadu, inženýra, soudc'e a listovního příslušného knihovního
soudu, po případě vy,slance ministerstva veř'ejných prací a, dopravy, která již svým složením byla nucena postupova,ti po
jednotlivých obvodech a konečně i soudce a úředník knihovního
soudu byl spolu při tom zaměstnán.
Řízení samo j1est zajisM,úč<elně,upraveno a svými ustanoveními o lhů,tá,cha jednáni .'S účastniky, kteři opověděli nároky,
zajišťuje také lépe zabezpečení ná,roků tře,t,íchosob, i podnikatelst,va, ježto takové pozemky jako část železnice nemohou býti
pak již vindikovány.
Podle toho nemohlo také vyhověno býti námětu, aby bylo
vynecháno usta.novení, že není dovolerno 'železniční p0z,emky
odpisovati z jejich dosavadních vložek pozemkových knih a pro
ně zříditi nové vložky těchž:e knih se' vkladem vlastnického
práva pro podnikat,elstvo, neboť jednak 'zřizuje se ,za,tímnívložka,
a zápÍJSydo ní mají již účinek pro celý objem knihovní jednotky,.
třebas byl vyzna,čen ve vložce jen směr dráhy, který j,e,st,znázorněn přehlednou mapou a účinek zapsaného věcného práva
počíná se u 'jednotlivých že,Ie'zničníchpozemkft již dobou, kdy
jich podnikatelstvo nabylo, tedy by vlas,tně, kdyby byla zřízena
též vložka pro takové poz,emky v pozemkové knize, mohly se
státi i zápisy si od'porujicí, kdyby pozemky byly ve dvou různých vlož1ká,ch,s fikcí v zatímní železniční a ve vložce pozemkových knih. Ale i povaha železničních poz,emků jest právní
př,ekážkou, aby byly zno,va zapsány do vlastních vložek pozemkových knih, když již z poznámky vyvlastnění a, z listin připojených k žádosti, zejména koncesní listiny neho z jejího se
dovolávání a z oznámení soudu železniční vložky jest soudu
patrno,že jde o po,zemky čist,ě železničnÍ. Zřizovati zatím nové
vložky a pak pozemky dodate,čně přepisovati do železniční
knihy, působilo by kromě právní nez1stoty i značné a zbyt,ečné
práce ,soudu a ne,vyhovujezásadě hospodárnosti s: p0Ziemkovou
knihou. DalŠÍ dělení parcel nevyhovovalo by předpisům o jednotném čislování že~ezničniho území, a bylo by způsobilé, vyvolati (Zmatek v označení předmě,tů, zvláště, když zvolená
označení musí být,i později za,se měněna. Zájem podnikatelstva
dráhy na zajištění pozemk.ů' od něho nabytých, není tím podstatně dotčen. Jednak zahájí-li se vyvla,stňovaeí řízení, jest
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chráJněnoknihovní poznámkou podle § 20, zák. z 18. února 1878,
Č. 30 ř. z. a, § 42, zák-čl. XLI/1881. Máj-lipodnikatels,tvo dtáh'y
za to, aby se chránilo před. tím, že snad budou dáLe zcizeny
nebo zatíženy pozemky vlastníkem, nebylo-li zahájeno vyvlastňovací řízení, a že proto nemůže vyčkati provedení zákonného
vyhledávacího řízení, bude moci vymoci si dluhŮ!prosté odepsání
v pozJemkových knihá:ch, ale jen toto bez zřízení nové vložky
pozemkové knihy a, připsání .pozemků v této, jsou-li tu pm to
zákonné podmínky a tím přivoditi stav, který se, po provedení
ediktálního ř;zení zjedná z úřední povinnosti odepsáním železničních pozemků.
Nabude~li podnikatels,tvo nových železničních pozemkú
v obvodu okresního soudu, ve ktJerém jsou již ,skončena, šetření
k vyhledávání že,lezničních pozemkú, buď postupováno podle
ustanovení o vyhliedá,vání železničních pozemkiL Jde-li jen o
nabytí jednotlivých parcel pro dráhu, mohou býti na žádost
podnika,telstva odepsány do železniční vložky podle ustanoveni,
pla,tných pro pozemkové knihy.
Tímto zpúsobem má býti zam)'šlenou osnovou sjednoceno
zakládání železničních knih a umožněno užití odevzdaných
železničních knih o tra,tích na, Slovensku a. na Podkarpat1ské
Rusi.
Lze doufati, že osnova tato ve svém plném obsahu s.tane
se v brzku zákonem.
Dr. J. L.
R é s u mé: La réforme de la loi concernant les Iivres fonciers de
chemin de fer.

Parmi les institutions légales qui ft cause du coup d'état étaient
tres differentes entre etles, appartiennt sans aucun doute les livres
fonciers et par cela tout spécialement ainsi les institutions des livres
de chemin de fer. En Slovaquie et en Russie 8ubcarpathique elles n'existaient que sous la forme des feuilles de registre (proces-verbaux) servant de renseignement pour les registres fonciers. «..J,uant
aux livres de
chemin de fer c'était le Bureau Central de livres fonciers ft Budapest
qui en tenait les registre s, jusqu'ft l'année 1927. Selon l'art. 9 et 11 de
l'appendice VII. d'un Arrangement entre la Tchécoslovaquie et le
Royaume de Hongrie la Tchécoslovaquie est entrée en réelle possession
des registre s slovaques et subcarpathiques concernant ces livres. Ce
fait servait de motif au ministere de la justice d'élaborer un .(lrojet
gouvernemental de la loi concernant les livres fonciers de chemm de
fer et les droits hypothécaires acquis envers le chemin de fer. En. 810vaquie et en Russie 8ubcarpathique vaut l'art. I. de la loi 1868 et l'art.
LXI. de la loi 1881 et les livres fonciers de chemin de fer y sont
équivalents quant ft leur arrangement avec ceux de chemin de fer dans
les pays historiques, excepté la feuille de la substance de chemin de
fer ou Pon note également l'arpentage de l'entité de chemin de fer et
des terrains particuliers quant ft la largeur et ft la lonqueur ev. l'étendue
et ou l'on note des batiments, des ponts, des passages ft niveau etc.
en meme temps avec les servitudes appartenants au chemin de fer. La
feuille de charge n'a. pas contre, differement des livres de chemin de
fer dans les pays historiques, qu'une seule division dans laquelle on
inscrit des charges qui se rattachent au chemin de fer compris le tout
indivisible. Au fond la recherche de terrains pour le chemin de fer
n'exige pas trop ďirrégularité; il n'y a que les travaux seuls qui selon
Part. I. de la loi 1868 étaient confiés au Bureau Central et ft une commission spéciale.
Le fond de l'arrangement d'unifmmisation doit tormer la loi de
l'an 1874 valable jusqu' aujourďhui dans les pays historiques est satis-
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faisant dans sa fonctiol1. II n'est pas tout a fait nécessaire de registrer
l'arpentage parceque cette inscription était en rapport avec la cadastratiDn pour laqllelle fonctionne en Tchécoslovaquie une autre institutioll
(cadastre d'impót de terrains). A cóte de cela le registre foncier doit
etre absolument exact et d'un caractere plus, durable c'est qui n'existe
pas toujours quant il s'agit de l'arpentage
des lisieres des terrains.

Fakt, že bylo možno provés,ti hladce konstrukci aproximativních součtových křivek fJ.1ekvenČních
pro oba poměry, třeba
pokládati za potvrzení toho, že Aretinova mapa byla. s velkou
pravděpodobno,s.tí sestrojena válcovou metodou, jaká byla na
počátku tohoto článku popsána.
Kdyby byla Aretino'va mapa sestrojena podle hodnot zeměpisných souřadnic, jak plynou ze speciálních map vojenských,
byly by se v hodnotách obou vyšetřovaných poměrů uplatnily
chyby převážně náhodného rá,zu. Považujeme-li za výra,z souboru
náhodných chyb Ga,ussovu fJ.1ekvenční křivku, definovanou
rovnic,í
1
y=---.e

2

f1.ý2%

tJ-'

,

můžeme srovnáváním této křivky s frekvenčními křivkami, nalez,enými pro oba uvažované poměry, poznati, jakého dJruhu
chyby jsou asi obsa~eny v mapě.
. V rovnici Gaus,sovy, křivky j!8st osa pořadnicy položena
do pořadnice vrcholu. Dále značí v ní čitatel 1 ve zlo,mku na
pravé straně plochu omezenou celou křivkou a oMu úse·ček,
k níž se křívka blíží as.ymptoticky a s níž uzavírá koneiČnou
plochu. Aby tato plocha vyšla v hodnotě rovnél 1, jest nutno
zvoliJti pro obě souřadnice zvláštní vhodnou míru. Při každé
jiné míře pro tyto dvě délky vyjde uvedená plocha v hodnotě
jiné I1~ 1, na př. v hodnotě p. V těchto případech nastupuje
v ro:vnici GaussovYikřivky v čitateli 'zlomku po její pravé straně
číislo p misto 1. Veličina f1rOO význam délky a rovná se až na
znaménko úsečk;ové souřadnici inflekčních bodů kr-Lvky Gaussovy. Pro konstrukci této křivky, a to zejména v její srovnávací úlůze s oblecnoukřivkou statistiCKOU,hraďe dil.ležitou roli
pořadnice jerjíb:ovrcholu, která je,s.t nejvě,tší mezi pořadnicemi
všech bod'Ů kri.vky ..a pro niž má ús,ečka hodnotu x = O. Označíme-li tuto pořadnici Yo, platí pro ni vzore'C
p
yo = f1. ý2 % '
yo=~

p

-... OM.

f1 . r2%
Prvního vzorce se užívá tehdy, není-li ku pomoci součtová
křivka ·frekv,enční pro studovanou obecnou řadu statistickou.
Veličiny, které se' v něm vyskytují, mají význam, jaký jim byl
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již dán. Druhý vzorec j,e zase tehdy výhodněJší, když se odvozuje. frekvenční křivlm ze součtové křivky. V~tomto případě
však zna,čí p rozdíl pořadnic obou konců součtovékřivkv, ta,kže
zlomek má význam nepojmenovaného čísla. Véličina OM jest
shodna s délkou, z,volenou pro zná,zorňování snlěrnic teoon
k součtové čáře, z nichž se tímto způsobem získávají' pořadnic,e
bodů na frekvenční křivce.
Má-li být,i užito Gaussovy křivky ke srovná.vání s. obecnou
statist,ickou křivkou frekvenč1Ú, volíme pro ni buď veličiny p
a !-t, nebo veličiny p a Yo, shodné s obdobnými veličinami stuuované kři,vky frekvenční nebo její 'součtové čáry. Veličina fJ;
na obecné křivce frekvenční značí opět úsečkovou souřadnici
inflekčních bodů na této č-áře, Nem-li ovšem tato křivka souměrná, jest nutno rozeznávati mezi souřadnicemi obou jejích
bodů inf1ekčních.
Pořadnicové hodnoty, náložející k Hbovoln)'lll hodnotám
úsečky, počítají se při Gaussově křivce podle zkráceného vzorce
y.=,yo·e

~,

x
v němž z =-. ::\iocniny čísla e pro, rozličné hodnoty mocnit<ele z
,

!-t

jsou tabulkovány. Ptlřadnice inflekčních bodů mají' na Gaussově
křivce vždycky hodnotu 0'60653, !-t.
Má-li býti užito Ga,Ulssovy křivky k uvedené již úloze
srovnávací, možno její konstrukci zaříditi pod~e dvou rozličných
předpokladů, buď totiž pfisoudíme jí, ahy měla veUčiny p a y.,
stejné !se ,studovanou křivkou frekvenční, anebo tak předpokládáme o veli,činách p a!-t, Veličina !-t má také na obecné jednoduché křivce frekvenční význam úsečkové !soui:adnicef jejích
inflekčních bodů. Poněvadž vš::jktaková: křivka býváJ spiše nesouměrná než souměrná, vycM'zívá pro každý z obou jejích
inflekčl1ích bodů jiné !-t. V těchto případech jest, nutno konstruovati pro levou i pravou stranu vyšetřované sta,tistické
křivky samos,tatnou křivku Gaussovu. Ve, smJllSlutěchto výkladů
slouží k srovnávacím úvahám obe,cně tři: Gaussovy kři,vky.
V případě frekvenční křivky statilstick,é, znázorněné na
připojelném obrazci, bylo předl jeho reprodukCÍ do tohoto článku
p = 13 cm, Yo - S'l cm, dále pro levou ěás,t !-t = l'6S cm a, pro
pravou !-t = 2'40 cm, takže [l'l'o Gau:ssovu kiivku vychází při
prvním z uvedených pq;edpoklád~ !-t = 3'S4 cm, při druhém pro
levou 8ftranu Yo = lS'52 cm a pro prav:ou Yo = 12'97 cm. S~ovnárvací křivka prvního druhu jest znázorněna tečkovaně, křivky
druhého druhu čárkovaně. Levá z těchto dvou není provedena
v okolí s.vého vrcholu, poněvadž tento padá příliš VYSoM. ,
GaUSisova kř1vka,znázorněná
te,čkov8!ně, ukruzuje, žel by
v případě, kdy by byla mapa konst.ruována z přesný,ch údajů
zeměpisných souřadnic, tedy jlen za předpokladu existence náhodných chyb v ní, byly dovolené odchylky od nale'zené nejvhodnější hodnoty pro- poměr ~ ~ rovny

+

2'40. Jsou proto

dovolené odchylky, získané ze studovaného materiálu v hodno-
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táich - O"Si'í až
1'51, tímt,o faktem znehodnoceny. Uklliže se
nám to ještě jiným způsobem. Tá,ž křivka dá,le uka:zuje, že jest
v uvažovaném materiálu nadbyt,ečně případů, jevících se, jako
podnormá,lní neho nadnormální a nedo'statek oněch které by
'k TO normální měly zesilovati cenu nale:z,ené nejvhodnější
'
J,a;
hodnoty. K tomu připomínáme opět, že množství materiálu jest
při frekvenčních křivkách l1epresentovánojejich plochou.
Gaussovy křivky, znázorněné čárkováním, ukazují velmi
náipadn.ě,jak by bylo nutno ro'zmnožiti podíl normálních případú
z počtu celého mate.riálu, aby nejvhodněj,ší hodnota, měla patřičnou váhu, vyjádřenou přípustnou mezí buď
1'51, nebo dokonce - 0'85. Obě opět dá1e ukazují, že jes.t značně materiálu
obsaženo v hodnotách pod-a nadnormáJlních. 'Dedy oba druhy
Gaussových křivek vzatých ke srovnávání proka,zují,že roz&ěleni stat,ist1cky studovaného materiálu na hodnoty normální,
pod- a mLdnormální jest jednostranné a to na prospě'ch těchto
dvou kra.jních :skupin. Jeto prukazem existence nápa.dnějších
chyb, ohsaž,ených v jednotlivých členech mat,eriá,lu.
Dr. V. Fuxová studovala v. citované již práci také geografické roz,loženÍ normálních, pod- a nadnormálních hodnot
J

+

.

Llx

poměrů Li ). a

Ll:'

Ll

Uká;zalo se při tom, ž,e normální hodnoty

leží v převá,žném počtu ve východní půlce Čech. Příčina tohoto
zjevu zjistila. Ise, když bylo, a,utorkou studováno tvarové a polohové uspořádáJní obrazu vodnich toků na Aretinově mapě.
'Dehdyse totiž prokáJzaJo"ž,eobra'z západní púle Čech j.est stočen
kolem obrazu Prahy k seVieruo určitý úhel, kde'žto obraz východní půle dosti vyhovoval v geograficky správně orientované
poloze.
Otázky měřítka Aretinovy, mapy 00 nedotýkám, neboť
polomě'r globu, určený stat,isticky, iki tomu nes,tačÍ, Bylo by třeba
znáti ještě hodno,tu poloměru zeměkoule, jak byla v té době a
v pros,t,ředí, z něhož AreHn čerpal, přijímána. K ur6ení měřítka
A're,tinovy mapy dá s,e, však dospěti ještě jiným způsobem, to
Višaknepatří již do těchto úvah statistických.

Úpt'ava fOt'mátunašeho časopisu.
Výtah

ze zprávy
redakce
Zeměměřičského
Věstníku
za
přednesené na Valné hromadě S, čs. Z. dne 3. března

rok 1928,
1929.

Redakce
Z. V. s potěšením konstatuje,
že v řadách kolegů
jeví se stále větší porozumění
pro publikační činnost ve spolkovém
časopisu, jak je zjevno z postupného jeho rozšiřování. Tak v roce 1925
a 1926 dosáhl ročnik oproti normálním 160 stranám, 192 stran, v roce
1927 již 238 stran. Rok 1928 znamenal mimořádný vzestup na 360 stran,
tedy celkem o 12 Y. čísla nad normál, na čemž participuje jubilejni číf\lo
8 tiskovými archy. Je naděje. že vzrůst časopisu se nezaBta.ví, zvláště
když v brzku dostane se Z. V. nových přispěvatelů
z řad zeměměřických inženýriL
Toto rozšiřování časopisu pochopitelně vyžaduje zvětšení finančního nákladu. Tisk s honoráři autorskými deseti normálních čísel stojí
asi 17.900 Kč, nepočítaje
honorář
zodpov. redaktora a administraČIi.í
výlohy. Přidáváním nových archů se zvýšil náklad v roce 1927 cirka
o 8500 Kč a v roce 1928 dokonce o 9850 Kč. Redakce uvažovala, jakýin
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í\působem by tomuto finančnímu zatíženi se odpomohloa
zároveň nebyl
brzděn rozvoj publikační činností. Srovnáním s jinými časopisy příšia
k názoru, že náš časopís, pokud se týče poměru potíštěné plochy
k celému formátu časopisu, je co nejméně hospodářsky využit. (Zpráv)'
veř. slu~. techn. a Techn. Obzor potiskují
téměř 70% celé plochy,
Allgememe
Vermessungsnachrichten
60'2%. Zeitschrift
fur Vermessungswesen 58'6% a náš časopis jenom 51'7%.) Z toho důvodu je třeba
změniti formát časopisu. Lákavý by byl! formát decimální, avšak na
formát takový (ku př. Techn. Obzor) nemáme tolik materiálu, a poloviční
formát je zase příliš malý. Proto redakce se rozhodla navrhnouti přijetí
formátu
časopisu
Allg.
Vermessungsnachrichten,
jehož
rozměry
17'5 cm X 25 cm jsou sic nepatrně větší než rozměry Z. V., ale potištěná
plocha o 35'5% větší. Za 1 rok vydalo by 10 normálních čísel nového
formátu asi 13X čísla starého formátu.
Lze snadno odůvodniti že nový formát bude úsporou pro finance
spolkové. Dle srovnání s jinými časopisy odbornými netřeba vzhledem
k větší potištěné ploše zvyšovati honoráře autorské, neboť za články
vědecké plati náš časopis poměrně největší honorář. Ponecháme-li tedy
dosavadní honoráře, stálo by 10 čísel časopisu nového formátu s tiskem
a honoráři autorskýmí así 20.4 O O Kč, kdežto 13X čísel starého formátu
stojí círka 24.0 O O Kč, takže jeví se roční úspora 36 O O Kč. Ostatní
výlohy, s časopisem spojené, jsou v podstatě, nezměněny. Spíše lze
doufatí, že eventuelním
zvětšením formátu lze zvýšití úměrně sazbu
ínsertní, odstupňovatí
poplatek ínsertní vzhledem na umístění insertů
na různé straně obálky a upravití sazby pro ínserty menší než stránkové.
Z těchto důvodů dává redakce návrh, aby formát časopisu byl
změněn z rozměrů
16 X 23'5 cm na 17'5 X 25 cm a doporučuje
va.lné
hromadě, aby tento návrh schválila.
Redakce uznává, že náklad na časopis je veliký, ale snížení výloh
lze očekávati jen. zdaří-li se získati všechny zeměměřiče k jeho odebírání, a uskuteční-li se, aby časopís byl předplacen měříckými úřady
mín. financí, min. železnic a stavebnímí úřady státními a autonomnímí.
V tomto směru našel by výbor S. O. Z. nové pracovní pole, podobně
jako kdyby
se přihlásil
člen spolku, který by vzal na sebe úkol
získávati insertv.
Zda časopís po stránce odborné a stavovské je ve vzestupu,
'o tom redakce ponechává úsudek čtenářům. Potěšitelné je, že jubilejní
číslo našlo ohlasu i v odborných kruzích ciziny; o tom svědčí referáty
časopisů francouzských
a polských zeměměřičU, jakož i referát o literatuře v "Kalender
fUr Landes-Vermessungswesen
und Kulturtechnik
z 1929", uveřejněný prof. C. Mullerem.
Reda!kJc!e vřele děkuje vB'em přiSipivate~ům do jubilejního čisla.
kteří zasloužili se tak nejen odborně a stavovsky, ale i propagačně.
Valná hromada nechť vezme na vědomí, že členové redakční rady byli
obětavými podporovateli
redakce a členové, pověření přímým řízením
Z. V., že snažili se opatřiti časopis materíálem, který byl dosažitelný.
Jsou-li kolegům nedostatky
určIté známy, nechť je projeví a svým
přispěním podpoří snahy, směřující ke zvelebení listu.
Doporučuje se, by referáty o spolkových schůzích byly co možno
redukovány.
Redakce žádá pány zapisovatele
o schůzích, by v n~ch
nedotvkali se různých složek stavu našeho a tak nevnášeli rozladění do
našich skrovných 'řad. Aby tomu bylo odpomoženo, soudí redakce, že
je nutno, by v její pravomoc zjevně bylo dáno valnou hromadou právo,
škrtati útočné věty a slova, případně odstavce, které jsou podřadného
význa~~;akce
děkuje v,šem pánům přiSipiv~tfllům za podporu aJ žádá,
by nadále věnovali jí literární
příspěvky.
Současně vyzývá kolegy,
zvláště ony, kteří zastávají místa vedoucí, by své zkušenosti, získaně
v praxi, dali časopisu k disposíci, aby účin, který časopis vyvolává,
{)dpovídal jak po stránce odborné, tak i stavovské skutečně stavu prací,
které čs; zeměměřiči provádějí.
Poznámka: Návrhy redakce byly valnou hromadou přijaty. Upozorňujeme čtenáře Z. V. na to, že počínaje 1. lednem 1930 bude formát
Z. V. zvětšen, jak shora uvedeno.
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Zprávy literární.
Recense.
Hok 1929, čís. 1, 2-3. M0i8kva - agitačněpolitick:<- a odborný časopis kultur-techniciké sekce svazu hospodářských
a lesních pracovníků ·SSSR. (odborry agrárně-technick3'.
meliorativní a
geodleltiický). Šestý rok vydáni. R. 1929 vydává se ve z,vÍÍitšeném rozsahu.
Ad l' e sa l' e d a k c e: SSSR, Mmkva, Bolšoj Zla.toustiruskij per., N 6.
, Jeho Clílem je Ulsta,Thovenítě~né spohlpráce
s partijními (stranickýmI) org'ani'sacemi a rudoo armádou, p'olitické, sociální a technick&
vzdělání členů SiVazu a řeše,ní otázky polního a lesního hospodi'třství za
no'\ých s,ociálních IPoměrů v SS!SR. Stojí na stanovisku. že korporativní
svazy inženýrů, techniků a pod. neodpovídají dle své základní myšlenky
idei komunísmu jako org'aJIisace třídní. a žádá proletarisaci těchto organisací udělenÍlIll práva volného vstupu do nich všem pmcovníkům příslušného odboru bez ohledu na jich vzděh1ní; ag:iJtluje pro samovzdě,lání
náiVštěvou rúzných večerních kursů, přednášek a pod. a žádá IProto za,
vedení 7 hodínového pracovního dne. aby se, umožnila náNštěva i nižšímu
pe'l1s,onáJlu.Tyto otázky projednávají
se ve všech přednich článcích
č.a,sopísu.
Odborná část ča,sopisu dělí se na n{t,sledující oddíly: f)olní a lesní
hosp,odMsltvi a sociální otázky s tím slpojené. meliOlrace. pTá,ce, agrárnět,echnické a ge'odésíe. Pak uveřejňuje časopis zprávy místní, vládní nařízení
a zákony prislušného oboru. koneó1ě zpr~'v"y o uprázdněných místech.
Obsah čísla as, 100 'st,ran rozmfuu 4°. OJ, sla.bém, konceptním typu
papíru s obrá;zky (tyt1o většinou
nezdařené
náisiledkem nepříhodného
k tomu papi,ru).
Z ~borných
pojednání lze ukázati na následující:
Sešit 1. V. S k O> b I in: Racl:onelní pro,aram a,arárně-technických prací.
Práce tyt,o> dělí na 1. polní a 2: kancelářské. K D'o>lnímpat'ří:
a) zaměření pří"lušného
území, b) o'cenění půdy, c) vytyčení vYipraco~
vaného projektu v přírodě a, spojené s tím dro-bné prác,e.
Ke kanceládíským pracím patří: a) vypmcolvánlí projektu ·na ma,pe
s piiedběžným vyšetřením hospodářských
mi,stních poměrťt, b) oznámení
majitelů, c) vyšetření právního stavu. d) vypra.wv:ání měříckých výsleidků, e) sestrojení plánu (skutečný staJ"ý stalV), f) vyhot,ovení detailní
technJické z[lirávy, reVIse a schváleJIÍ tlr~jektu, g) s>est,rojení plánu (nový
stav), rervise skutečného provedení, h) vtělení do knih.
NedM,tatky dosavadního proved,ení agrárních
operad autor vidí
jednak v tlam, že tento pmg,ram neprováděl se důsledně a. ku1~lurní technik
musil najednou pro·vélsti na místě SlaIDémvšechny potřebné goeodetické a
pedologické práce, řešiti ekol[Jomic,ké, so'CÍállinía prálVní o,Mlzky, t. j. musil
prar;ovati i mimo svůj obor; jednllik v tom, že swválení projektu (s případnými změnami) a VltěJení od,oknih t~'Vá několik let,. během kteréžto
doby majitelé nemají .iiJstoty, zda příslušný poz.emek bude jim p·řidělen
'či Dlikoliv. Autor na,v,rhuje přísné provedení UlVedenéh(} programu prací
dle tohoto rozvrhu: kanoelářské práce sub a), b) a c) - během 3 prvních
m~SÍJCů(leden-březen),
všechny iP'olní prá,ce - do konce října, ostatní
práce - během 3 zimních měsÍCŮ se vt61ffllim do knih nejpozději do
února nálS1edujicího roku .
.Ja.roo na dialší nedostatky p,oukazuje autor na následujicí: 1. řešení
sporů a námitek pro'vádi se ve 4 instlancích, 2. ThenÍgenerelniho programu
z.emleustrojitelných
p'1'aci nejen pl'O celý stát, nýbrž i v jedlJl(}tJÍvých
g'UbernNch, 3. zastaralé způsoby měřické. 4. sLožitost kan0elářsých pracÍ
a úplný nedostatek počtářských pomůcek.
K tomu připojuje A. G l' U d z i íl1S k ý, že prác.e agI'3ll'ně-technícké
a ku1tlur-technic!ké" provádí se docero. samostatně' a nejsou naNá,zány na
stávající
základ geodetický
a žádá bezpodmínečné
provedení předem
misltní triaJIgulace s navázáním na. státní triaIlig1UlačlllÍ'síť.
:,3eMJIeYCTpOHTe.TIb"

").

*) Ruský název "zemleustroj,tel"
"agrimí a ku~'turní technik".

vystihuje
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nejlépe

teil'míIi český

Seěit 2.--3. N. G o los o v: Vliv vzdálenosti jednotlivých pozemků od
stfedu statku.
~ základ uvádí vzmec E f I' em o v ů v pro cenu dopraJvy uvnUt
statku S, prřipadající na jedničku ploohy:
S

2r. (5A. y + a.
= ---------,

v')

5n.p

kde značí: l' = vzdálenost pozemku od sti'edu statku, A = počet jizd na
pozemek (a zpět) a = počet cest (pro pěši dělniky) na pozemek a zpět,
y = cena práce potahu dle vzdálenosti
pozemku, y' = cena práce dělníka za dobu cesty na pozemek, n = počet let, p = plocha pozemku.
Udává :tři způsoby rozdělení celého vlas,tnictví na páJsma: 1. stJřed
statku - matematický
bod, hrani0e' pálsem soustředné
kružnice;
2. střed statku jako obdélník vhodného tvaru, hranioe pásem (též ve
tvaru obdéln~ků) jsou všude stejně vzdáleny od hranic střed'l Bta.tku;
3. ka,ždý výjezd !le ,s,tředu sta,tku ja.ko střed kružniCe voleného poloměru,
hranioe páJsem jako oblouky kružtIllÍc st;ejný1ch poLoměrů o' různých středech. Skutečná vzdálenost každého pásma od, střeoo sta,tku p pi"icházející
do počtu počítá se dle VZ'ClrOO
W e i n S te i n o va:
2 R3_r3
p= 3 R2_·r2'
kde R a r jsou poloměry vnější a vnitřní
A. F

I'

o lov:

Normalisace

hranice piusma.

denního výkonu geodetických prací v Uzbe-

kis!anu.

Je tlO z,atím první pIOkt~S'mís~niÍ vlády řešůti otá,zku povinného rozsahu denní práce v měřiciké praxi. Počítáno pro pracovní oddělení, sestávající: a) při polygonálném měření z tec,hnika, 2 kvalifikOlvall}"ch,
4n:ádelllních figurantů a 2 koňských potahů', b) Ipři stolovém měření
počet nádenních fig"Urantů redukuje se na po~ovici.
Z velkého počtu jednotl1vých bodů uvedeme následující:
a) Rekognosikování území dio 2000 ha 1 den.
b) Měření úhlů potlygonál1ných ve dvou polohá,ch: n~ 'tvrdé púdě 24 úhlů:, 00 měkké půdě - 20 úhlů denně.
c) Měřeníslt1ran v polygonálné a měřické síti: 7 km v přízniVém
terénu, 4 km v ne[Jříznivém tecrénu.
d) Volba ,tr1igonometriokých baMl místní triangulace - 30 ha denn,ě.
e) De,taliní měření (ods,tupňováno
dle charakteru
území a jeho
kontur - poměru měřených konturních bodů a plochy) od 18 clo 160 ha
denně.
I) Výpočet ,souřadnic polyg-onálných bodů (Itléž měřických) s přípravnými pra.oemi (vystředění úhlů, úprava zápisniků a Ipod.) - 25 bodů.
q) Vynáě,ellliÍV souřadnicích _. 40 bodů denně.
h) Sestrojení originátlniho plánu (s vytažením v tuši a popisem):
1- 200ha
4 dny
200-1000 "
4'5 až 6'5 dnů
1000-2000 "
do 9 dnů
2000-5000 "
9-15 dnů
dále 3 dny na 5000 ha;
vyhotovení
kopie n~ plátlllJě - dvě t,řetiny člalsu potřebného na
sestrojení originálního \plánu.
i), Výpočet ploch voomadnicích
- plocha. o 20 bodech denně.
j) Výpočet ploch rozděllením v trojúhelníky:
při ploše trojúhelníku do 0'5 ha . . . . . . 160 trojúhelníků,
při ploše trojúhelníku do 3 ha. . " . . . . 100 trojúhelníků denně.
Normy tyto platí pIlO měřítko 1 : 10.000. Pro jiná měďtka údaje se
redukují dle Ispeciemní tabulky.
Autor bohužel neuvádi, jak se tyto normy uplatnily v praxi.
Ing. Vel'

Ž b o V BLk. ý: Teogr(lf Ing. V. Kulikovského.
TeogTaf Ing'. V. Kulikovského (viz obr. 1.) je kombinací teodolitu
a měrříckého Is,tolu. Teodolit má repetiční osu, při čemž otoěeni limbu
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přenáJší se páJkou (vlastně šroubovým vedením uvnitř páky umístěným)
na specie1ní pr:livítko, jež s'e otáčí kol nehybného nulliového bodu (pólu).
Otáčení alidády nepřenáší 5e na přístI'Oj, takže při pOlUžití ,stroje jako
teog-rafu měření úhlu Iprovádí se otočením limbu při upevněné alidádě.
Pravítko je rozděleno po mililffile~lrechna obě strany, případně použije
se verniéru.
Předem teodolit se pře5ně soontJ1Uje nad stanoviskem a uS1taví,
deska, stolu urovná se st,avěcími šfOlUby do vodorovné polohy (použitfm

,,,e

Iibely krabicové nebo křížové), dáae urOlVná
páka do vodo-rovné polohy libelou sázecí a pak deska ,st,01u se zdlv'ihne,,otá,cením všech stavěcích šroubU, aby iPi1"avítkopáky byI.o v rovině st'olu a jemně k němu příléha1o, a v télto poilioze se upevní. P a k cen t r u j e s e pól nad d a.-ným bodem
na plánu
současným
otáčením
páky
(to,tiž
i [i m b li ISIt roj ,e) kol
ve r t i k :l_ I n é o" y 's t ro jeT
a st oIu
k,olem
točné
osy S, procházející
středem
,stolu
(viz
schema
- obr. 2.).
Orientace přístroje IP,rovede se tak, že nejdříve orientuje se pravítko
pálk~' (otočením limbu stroje) prot:i llf'citému bodu vynesenému do pilánu,

J. poloha pfed u8tfeděuím.
II. poloha po u8tfedění na A.
III. poloha po ustfedění na B.

I. poloha pl'ed oríentaci.
II. poloha po orientaci pravitka.
III. poloha po orientaci stroje.

pak orientu}e ·sc,lťeodoliit zamělřením pl'olti témuž bodu v přírodě otočením
alidády (viz schema - obr. 3).
Tento př:íJstroj, vyhotloveilllÝdle návrhu Ing. V. Kulikovského
tová,rnolll G e o f y IS' i k a v Moskvě, byl přezkoušen s,pec.ielní komisí inžen:(rru Moskovsk!ého Me~evoho Institutu, Hlavního Geodetického Komitétu,
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ústředního bureau zemleusti1oj~tlelné sekce a jiných .delegátů zememernckých institucí a ukázal přesnost vynášeni úhlu do ± 5'. Opačně můžeme
too~rafem měřiti v·odmovné úhly !Ua plá<11U,orientujíce pravitko jednak
v jednom, jednak ve drruhém směru a odečit •.
tjíc~ po každé úhel na
kruhu stroje (pi';i druhémodeictení
musí ·se da~ekohled OIŤ:očilt.i pomoci
alidádové uS1tall!Oivkydo dřivější polohy).
SHnnou stránikolU je váha přistroje' a.s 14 kg (pH váze teodioliJtu
as 6 kg). Nyní p,ra,cuje továrna Geofysika na záměně někte'rých dosud
bronzových součruslt,í hliníi\.iO'vými, čímž se vá>ha redukuje aB na 10 kg.
Ing". R. Mu s o r i n.
L. A. Sopocko:
reo~e3ilI. (Geodésie.) Di! I. Teorie chyb se zřetelem
ke geodetickým měřením. - Nákladem" Vozroždenie", Bělehrad 1928.
V úvodu se jedná o úkolu geodésie, dále stručně o plochácb, jimiž
při geodetických výpočtech nahražujeme geoid a o tom, co se rozumí
'horizontálním (polohovým) i vertikálním (výškovým) měřením.
Vlastnímu vyrovnávacímu počtu předeslal autor kapitolu. v níž seznamuje čtenáře s pojmem funkce, s derivováním, s rozvoji v řady a s maxim!
a minimy funkcí. Příslušné výsledky, podávané namnoze bez dll.kazu,
objasi'luje na příkladech.
Další čtyři kapitoly podávají výklad o měřiekých chybách (hrubé,
systematické, nahodilé), o tom, jak se hrubé chyby zjišťují a odstI-ai'lUjí,
jak se odstraňují chyby systematické; o vlastnostech chyb nahodilých;
o tom, jak se oceňuje přesnost měření (chyba prl1měrná [srednaja osibka]),
střední kvadratická chyba, střední kubická chyba atd., chyba mezní (rovná
největší z absolutních hodnot měřických chyb), chyba pravděpodobná a
jejich vzájemný vztah (bez dlíkazu), příslušné chyby poměrné; výpočet
střední kvadratické
chyby funkcí jedné a více proměnných, je-li dána
kvadratická střední chyba jednotlivých proměnných, výpočet střední kvadratické chyby výsledku zatíženého několika chybami rilzného druhu a konečně výpočet střední kvadratické chyby z rozdílll. dvojic měr'enÍ, Výklad
je objasněn na příkladech.l
Následují tři kapitoly věnované vyrovnání přímých mčření (měření
stejné váhy, měření nestejných vah. váha funkce jedné nebo více proměnných). Předposlední kapitola vykládá vyrovnání měření 'Sprostředkujících v případě, kdy měřené veličiny se dají psáti ve tvaru ak x
bk Y
(s příkladem: výpočet vyrovnanÝch oprav pravoúhlých souřadnic), dále
když měřené veličiny se dají psáti ve tvaru ak Xl
bk Xz
tk Xm (s příkladem: vyrovnání úhlll. na stanici - v obou příkladech jsou dány již
(}dchylkové rovnice) a konečně postup pro případ, kdy měřené veličiny se
dají psáti ve tvaru fk (Xlo Xz' X ••• xm).
Poslední kapitola objasňuje vyrovnání pozorování podmínečných
(převod na vyrovnání pozorování sprostředkujících s příkladem vyrovnání
úhHl měřených v trojuhelníku, vyrovnání užitím korrelát) a postup při
vyroynání pozorování sprostr'edkujících, mají-li neznámé spli'lOvati mimo
to řadu podmínek.
Knížka má 14.6 stran, není v ní skoro tiskových chyb. je psána
srozumitelně. Jen bych poznamenal k § 26 a násl., že nelze psáti 1;6=0,
leč v připadě sudého poctu chyb. § 45 a pod. § 58 by mohl vyvolati dojem,

+

+

že vněmjde

o odvození

vzorce

+...+

p,=±ll n-1
[v v] ,±l/ [v v]
V n-2

atd. Je lépe sty-

lisovati věc tak, aby byly patrny předpoklady, za nichž jsou ony vzorce
odvozeny.
B. K.
Prof. Ing. L. S o P o c k o: Geodesie, II. díl. N a u k a o str ojí c h.
Beograd 1928, 8°, nakladatelství
"V ozrožděnije".
Autor probírá stavbu prvků a součástí geodetických
strojů a
částečně jich rektifikaci a může býti spis spíše pojmenován: "Konstrukce
základních součástí strojů měřických." V I. oddílu uvádí autor některé
základní vzorce z technické fysiky a zvlášť podrobně probírá oddíl
geometrické optiky (ku př. odraz a lom světla, čočky, prisma, jich vady,
zvětšeni, zorné pole a světlost). Na to bezprostředně
navazuje popis
optických součástek strojů: lupy, dalekohledu, mikroskopu,
objektivů
a okulárů různých druhů. V n. oddílu pojednává autor o rozdělení
látky a účelu nauky o strojích, o materiálech a jich důležitých vlast-
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nostech. pak probírá druhy spojení jednotlivých součástí strojů: spojení
pevn~ a volné, uložení os, šrouby spínací, stavěeí, elevační, mikrometncký šroub, hrubé a jemné ustanovky. III. oddíl: etalonv a měřítka
a jich dělení, dělení limbů, latě, pásma. 've IV. oddílu podávají 8'e způsoby odečítání na strojích vůbec, verniéry základních druhu, transversálná měřítka, užití mikroskopu
(odhadového, stupnicového.
verniérového), mikr~skop s mikrometrickým
šroubem a jeho zkoušení, optický
dálkoměr WI!duv. V V. oddílu pojednává se o ustavení stroje do vertikálné a horizontálné polohy: druhy libel a jich zkoušení a rektifikace,
olovnice, promítací tyč, optické ustředěnÍ. Konečně v VI. oddílu nalézáme poznatky o pomocných součástkách, jako jsou stojanv, skříně pro
uložení a přenášení stroju a pod.
.
Spis podává stručný rozbor základních součástí, vysvětluje jich
použití na speciálních příkladech a obrázcích a může býti doporučen
jako první přípravná pomůcka pro technika-zeměměřiče,
pokud se týče
úpravy jednotlivých
součástí strojů a zacházení s nimi. Nedostatkem
jeho jest, že nejsou vubec uvedeny praktické způsoby zkoušení optických
součástí strojů, některé detaily. jako na př. elevační šrouby, jsou probrány nedostatečně.
Konečně chybí rozbor součástek speciálních strojil
(nivelačních, tachymetrů,
strojůuniversálnýeh
a pod.). Lze očekávati,
že III. díl Geodesie, jehož vydání autor slibuje v nejbližší době, bude
obsahovati všechny tyto poUebné údaje ve spojení s praktickým
použitím stroju.
Spis obsahuje 197 stran t,extu se 176 obrázky a 64 'pří~lady ..
,Ing. Ř.. Musonn.

Nové knihy.

Prof. Dr. F. O ee h u [' a: MagnetIcká dekl.inace v Čechách pro
epoClhu 1925'5. OástII. Vy,šlo jako separát v Rozpravách II. thcly Oe,ské
Akadeilllje, ro'čník XXXIX, čís. 6. Stran 23 a 2 rP'ří1olhy.
Prof. A. B uch h o I t z: Sur la compensation
des triangulation
aériennes. Zvlá.štillí otisk ze Sborniku M. A. P., mčnÍJk III, čís. 20. Praha
1929. Stran 48.
G r z e p ,sk i: Geometrja. III, vydání ipolskMlo spisu zeměměř1čského. ot:štěného 'po prve v r. 1556. Vyda!1 Przegrl}d mierniczy. Warszawa
1929;
.

Zp~ávy stavovské.
Reforma zeměměřické služby u zemského úřadu v Hrně. Dle Zemského věstniku pro Moravu a Slezsko, částka, 5 z 1929, utvořeny byly
počínaje dnem 15. cervna 1929 z jediné dosavadní technické skupiny
(VII.) nově čtyři skupiny: Skup. VII. pro techn. věci všeobecné, zem ěměř i č s k é, strojní,
živnostenské,
elektrotechnické
a hydrologické
(p'řednosm vIládní l1ll.da, Ing. L. Bloudek), s.IDUp. VIII. pro stavlby po~emní,
skup. IX. pro stavby silniční a skup. X. pro věci zemědělskotechnické
a vodohospodářské
(incI. hrazení bystřin).
včlenění agrárních operací
dosud nebylo rozhodnuto.
·Zeměměřičská agenda, jejíž část do 15. června obstarávali měř.
úřednici, přidělení do dvoru tehdejšich [lIOcl'oddělení P'r<) regulace aJ meHo-ra-ce, doznala ,touto uprav'ou určité o-rgan]sac.e. V p~tatě
jeví se to
v následujícím:
Zřizeno bylo (jedno) oddělení zeměměřičské, které, podobně jako ku příkladu odděl. strojní, tvoří součást všeobecné skupiny
a jest vedeno vrchním měř. radou Ing. Robertem Freudem, co před~
nostou (referentem). V pusobnost tohoto oddělení zemského úřadu, označeného čís. 19, spadají: Měřičské práce, součinnost při knih. pořádku a
věci zeměměřičské při stavbách vodních, pozemních a silničních a projednávání
plánu polohových a parcelačních .. Evidence práv a služebností při státních a zemských stavbách a součinnost ve věcech daňových pro tyto stavby. Technické věci úpravy říšských a zemských hranic;
pokud jde o věci hranice vodni, pak v dohodě se skupinou X. Součinnost
při evidenci státních map a zemského zltměřování. Udržování výškových
značek. Přezkoumání
elaborátů, dodaných civilními zeměměřiči.
V textaci není vyslovena součinnost při provádění výkupu pozemků (vyvlastňovací
jednání) ke stavbám, úkonům to, které jak při

o
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sestavování
projektů, tak při komisionelním
projednáváni
stavebních
projektů
vyžadují
znalostí zeměměřičských
(Zvlášť důležitou jeví se
činnost tato při opatřování pozemků pro stavby přehrad, úpravy vodotoků a meliorace.)
Vytvoření samostatného oddělení v rámci všeobecné skupiny překvapilo do jisté míry, neboť i zasvěcenci do poslední doby nebyli si
jisti jeho aktivováním.
Avšak jeho zřizeni bylo samozřejmé, neměla-li
býti porušena zásada o tom, jak se oddělení zem. úřadu v Erně budují,
která.žtozásada
zní: Oddělení tvoří zásadně věci téhož nebo příbuzného
ohoru veřejné sijJ'rávy.
Zemský úřad projevil za,vedením oddě,lení 19. pochopení pro vývoj
činnosti zeměměňičsUl:é, mace8.sky opomíjené to 'složky technÍeké služby,
pokud spadá pod min. veřej. prací a zemědělství. Zeměměřičské org'anisace mohou nyní očekávati, že také křivdy, kterých jednotlivým měř.
úředníkům při převedení do státní služby se dostalo, brzo budou napraveny
aspoň slušnou, významu a práci vysokoškolsky
vzdělaných
odborníků odpovidající systemisací mist.
E. F.

Poměry ve službě pozemkového katastru.
Trochu polemiky. S vývody kol. Šrůtka, otištěnými
v C1S. 8.
letošniho Z. V., nesouhlasím. S novým zákonem katastrálním byl současně
prováděn
platový
zákon. Osnova nového katastrálního
zákona byla
v době provádění
systemisace míst známa, ale přes to naše odděleni
nedovedlo prosaditi,
by opatřen byl dostatek
odborného techníckého
personálu a ulehOOno taik Ip["a,cemipřetíženému úřednictvu.
Kot Šrůtek
zapomíná, že na bedra naše spadlo zpracování
výsledků
pozemkové
reformy, které v letech 1925-1928 se hrnuly, ale přece níkdo neuvážil,
že dosavadní počet úřednictva
je nedostatečný,
že předválečný
počet
sil nezdolá práce, jimíž na 150 civil. zeměměřičů a inženýrů spočetnými silami svých kanceláří se zaměstnávalo
po dobu takřka 10 let.
S výsledky pozemkové reformy nebudou katastrální
úřady hotovy do
30 let, a to zvlášť z té příčiny, že nový katastrální
zákon ukládá měř.
úředníkům tolik nových praci, že z toho jim jde hlava kolem. Nevěřim
však, že množství práce si vynutí rozmnožení odborného personálu.
Odpor proti přijímání nových sil jest také programově prováděn politickými stranami a jim v očekáváni odměny pomáhaji vysocí úředníci.
Přislušníci nižších platových stupnic jsou kladeni na roveň námezdním
dělníkům. které systém nutí mlčet - a dřit. Proto nezbývá, než spokojiti
se s institucí "výpomocnýeh techniků", kteří nám ulehčí t.rochu v běžné
.agendě. Nenamítal bych ani, kdyby se stali úředníky. neboť soudím,
že, má-li z katastrálních
úřadů státi se něco dokonalejšího,
musí býti
staré potlačeno. Uvítal bych, kdyby vymizel názor, že měř. úředníkům
katastrálním
povede se lépe za daného systému. Vždyť nelze věru nic
dělat, než "Mund halten und weiter dienen".
XYZ.
úřednická píle a stavovská
solidarita. Vážená redakce! Chceme-li
prozkoumati
blíže nedostatky
státně-zeměměřičského
stavu, je třeba
rozebrati poměry, v nichž příslušníci stavovští vyrůstají. Jsou odkázáni
sami na sebe a svěřený úkol snaží se plniti dle nejlepšího vědomí a
s vynaložením všech sil. Tím vzniká přirozeně v je.dnotlivcí egoismus,
který se stupňuje pochvalou představeného.
Důsledek toho však jest,
že mizí v řadách kolegů solidarita, která jest podmínkou ke zdárnému
rozvoji cítění a myšlení stavovského. Možnost častějších styků je nám
hodně znesnadněna a tím trpí solidarita a též konciliantní jednání.
Avšak přes to kolegové musí dospěti k příkladné solidaritě mezi
sebou. neboť máme jen několik slušných míst, kde služba nevyčerpává
duševně i fysicky. (O tato místa mohou se ucházeti spíše dětí protekční
než výborně kvalifikované,
kterých ovšem zásluhou dosavadního strohého režímu jest mizivé procento.) Potřebujeme
nezbytně přivésti příslušníky státní služby měřické k' vědomí soudržnosti,
ke stavovské
kázni a obětavosti a tak dosíci vzestupu celého stavu. To ovšem předpokládá, že jednotlivec
nebude mysliti jen na svůj (problematický!)
prospěch, aniž' spoléhati se na nóvý katastrální' zákon, o' němž ostatně
pronášeti úsudek
není nijak snadným. Je faktem, že jeden 'úředník
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nemůže nésti zodpově(lnost
za fungování
kanceláře
měřiekého úřadu,
ale platí také zkušenost, že přibírání nových sil povede k šetření na
ostatních. Jinak řečeno: Úřad náš, který státu nehrne výtěžky, bude
chudě vybaven a "nahoře" považován
ač neprávem za balast
státní administrativy..
..
Soudím. že naše ústředí by mělo svoJ.ati . . . ovnÍ schůzi v podzimním období, aby se porokovalo otevřeněl.,o n . 'esitelných
poměrech
v kat. měř. službě, prozkoumalo
možnost zvýše'í1í poplatků za úkony
katastrální
a žádalo, jak zlepšení materiálních
podmínek našeho stavu,
tak i rozmnožení sil. S kol. pozdravem
-oko-

i'

".

,.,.:-

Zákony a naflÚní.
o sriadení a rozsahu posobnosti ex.ry
bratislavského
archívu
máp katastrálnych
v Košiciach.
'''''.
V KOlŠiciach bola sriade,ná doč'31sne do odvo,lania diiom 1. septembl~a 1929 expozitúra
archivu máp ka4tStráJnych v Bratisillwe a jej
PÓSObllOSť obmedzena
na obvody lmt$rálnych
memíclkych úradov
v B,%rdejove, Humennom, Ke'žmarku, Košiceiach, :Micha},ovciach, Pre1šove,
Rima1vskej 80bo1.e, 8ečovciach,
Spišikej N6vej Vsi, TornaIi a Velkých
Kapušanoch.
(Dle vyhlášky min. M. čís. 35.084f29-IIII6.)
Nové sazby poplatků za opisy" otif'lky a snímky z pozemkového
katastru vydailo min. fin. pod čj, 62.346128-III/6z
8. č:ervi(JlIJ:oo
1929, jímž
doWni~o vyhlášku ze dne 18. květoo 1929, Č. 75 8b. z. a n, Dlle výinosu
tOOH)to piO,zbyly staré sazby plaitnosti dllem 1. července 1929. Kopie
(OIp,isy, výipisy. otisky a snímky) 8iEl pofizují jen od dioby, kdy! OIperát
oobylp[aJtmosti.
Vyři'zuje je zpravidla onen bt.
úřad, kd~ operát je
uložen. TriangulaJČní data sděluje triwng. kancelář min. fÍJDanci.
Uvádíme některé jen důležitější swzby:
Za vý:pisy z popisu měřj.ek,ých bodů, týlmjicíse
souřadllic a topogrwfii polygono,vých
n~b() grafi(')ký'ch 0smnovisek
měřického
stolu)
bodů,
Kč 20"-,
a) až vče,tně do 5 bodů
Kč 4'-.
b) za každý daLší bod
.
.
Kč 10'-.
Za opisy pop'isu hranic kat.as.trálního území, za 'arch
Za otisky po'lnich náčrtů 'původního nebo nového měřooi, 1J3I list
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
Za ročně vy,hotovené sni~ky s geÚl1I1etrických (pooohopisných) plánů nebo ,s' ,polních náčrtil! ij)'Ůvodniho nebo no·
véllm měření nebo !s poLních náěJJtů katastráJ.mch
ZiID;ěn
včetně UIpl'avení (kldjustování):
a) podde měřítka, ve kterém je1st vyhotoven geoanje,trický
(po'lohopisný) plán neoo náčrt, vo!platelk, vy,p0i0tený
!POdle pol.č. 13 sill.zby poplatků. '&tanovené vyhláIŠkou
mÍJDistersrtva financí, Č. 15/1929 Sb. z. 'a i[]o.;mimo oto
b) za vepsání měřených délik'ový'cha úhlových měr:
4'-,
1. až vč~ně do 20
2'-.
2. Zla. ka.ždlých daJlŠícll 20
.
.
.
.
Za opiÍsy nebo VÝlpÍJsyz ohlašovaCÍch JÍstů:
Kcč -'20
a) Ul. titulní stránku .
Kč 6'-:
b) až včetně do 10 parcel
Kč -'20.
c) za. každou daLší p.l,rcelu
.
.
.
.
"
Za opisy nebo, výpisy z přehledu ~zemn'ostI1JÍC'h a,rchťli:
-'20,
a) za titulní stránku.
.
8'-,
b) až včetně do 10 položek
-'40.
c) za každou dalši položku
.
.
.
60'-.
Za otisky přehledných katastrálních
map za list
50'--.
Za otisky triangulačních
listi'J za list
Za výpisy triangulačních
údajů:
a) z čs. základní
sítě trigonom.
bodů nebo jednotné
sítě 1. až 4. řádu anebo podrobné sítě, za ka.dý bod
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b) z dřívějších trigonometrických
katastru):
1. až včetně do 5 bodů
2. za každý další bod

sití (na př. stabilného
Kč 80'--,
Kč 16',-,

Statistická zpráva z Českého vysokého uče,ní technIckého v Praze
za st.udijní rok 1928/29:
N:a oddě!leníz e m ě měř i č s k é h o in žen Ý '1.' S tví
při vysoké
škole ,s'Peciálníeh nauk bylo ve studijním roce 1928/29 zapsáno- v 1. roce
110, v II. roclel201. v III. roce 80 po:sluchaě,w.
Odbornou
stá,tnízkou,š,ku
na učebném běhu pro vzdě'láni
zeměměJ:'ičů d~e naří:zeni ze dne 4. září 1897 slo·žilo 53 kandidátů.
,P 'I' V n í stá t n í z k o U ,šk u na oddělení zeměmě'řiočského inženýrství s[ožNo 54 kandidátů.
.
Dr u h o u stá t n í 'zik() u ,šk u na oddělenízeměměříčského
ínžený'rs,tv:í dh~ pře'dpisuze
dne 4. 'č,eTVernce1928 složiili 2 lmndidáti.
Dr u h o u stá t n íz k o uš k u m', oddělení ,zeměměřičského· lll'zenýrství dle předpi,su z:e dne 14. č,ervence 1928 složilo 115 kandidátů.
D o k t orá t v ě ,d i ech n i 'Ci k ých
sllo'ži!l1 kandidát..
Seznamy parifikační půdy. Mínísterstvo financí zavádí jako část
písemného
katastrálního
operátu , Seznam parifikační
půdy" (výn08
č. j. 84.523/29-III/6). V tomto seznamu, založeném pro každé katastrální
území, budou sepsány podle aritmetického pořadí parcelních čísel všecky
pozemky příslušného katastrálního
území úmyslně odňaté zemědělskému
(lesnímu) obdělávání v roztřídění podle jednotlivých vzdělání a bude
tam pro každý takovýto pozemek udáno, zejména: parcelní číslo, číslo
pozemnostniho
archu, jakostní třída, výměra, katastrální
výtěžek a
účel, jemuž jest dotčený pozemek věnován. Založení seznamů má býti
skončeno do konce roku 1935.
Dovoz optických strojů a oJlllckého sklad do ČS. R. Naše země
je známa ve světě výrobou skla, lec přes to dovážíme značné množství skla
optického, skleněných, fysikálních a
jiných přístrojů. Dle statických záRoku 1927 II Roku 1928
znamů dovezeno bylo k nám v letech
1927 a 1928 následující
množství
tuny I koruny 1 tuny I koruny
těchto předmětd:
\

1

Sklo do brejli
. . . . . . . . . .
Jiná optická skla . . . . . . . _ .
Divadelní kukátka,
dalekohledy a
pod. přístroje s obrubami . . . .
Teploměry, tlakoměry.
. . . . . .
Přístroje
matematické
a fysikální
Přístroje
matematické
a fysikální
k vědeckým účelům.

~
2'fí

I

23.200 II 2'0
14.400 I 5'0

28'0
14'1
36'4

1,070.100
222.600
626.600

5'3

161.200

I
I

12,118.100 II

I

I

23.300
28.300

28'0 1,176.300
19-1
303.600
40'0
626.600
6'0

189.500

I

2,347.600

1

-kMinisterstvo financí prlplsem ě. j. 32.334/29-II1 b povolilo k žádosti Inž. komory, aby a Ž nad a 1š í také oněm asistentům, kteří jsou
kandidáty stavu M. aut. civ. techniků ale nema.j.í
zeměměřické
vzd~lání - poskytnuty
byly výhody při používání pozemkového katastru, když prokáží, že mají jiné předběžné vzdělání, uvedené v bodě
d) § 10 nař.· č. 77/1913
civ .• technicích) n;eh ve článku VI. vlád. na.ř:
ze dne 12. května 192"2, c. 148 Sb. z. a n. (na Slovensku a Podkarp. Rusi).
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Zprávy osobní.
Státní zkoušky zeměměřičské na vys. škole spec. nauk při
čes. vysokém učení technickém v Praze:
Odbornou státní zkoušku z.'!měměřiČskou podle předpisu z r. 1897
vykonali od 16. května do 30. června 1929 na Českém vysokém učení
technickém v Praze:
.
•
Karel Hynie z Dobrovice v Čechách. .Jindřich Soukal z Hrobú
v čechách, .Jaroslav Špryňar z Horního LitÝínova v Čechách, Emanuel
Dříza z Chrudimě v Čechách, Karel Faber z Hluboše v Čechách, .Juraj
Illenčík ze Spišské Teplice na Slovensku, Miloslav Vodička z Unhoště
v (echách, Evžen Prychoďko z Kamence Podolského na Ukrajině, .Jan
}Irázek ze Smíchova v Čechách, Ostap Hrycyna z Peremyliva ve Vých.
Haliči, Ivan Bella z Mariupolu
v Rusku, Josef Volf ze Zubovčiny
v lTkrajině, .Josef Predáč z Mošovcu na SlOVensku, .Josef Panzer z Plzně
v Čechách, Ostap Kravec ze Lvova v Polsku, František Patsch z Král.
Yinohrad v Čechách, Václav šajner z Tuchlovic v Čechách.
Druhou státní zkoušku na oddělení zeměměřičského
inženýrství
podle předpisu ze dne 4. července 1928 vykonali dne 28. června 1929
na českém vysokém učení technickém v Praze:
.Josef Bohm z Opavy ve Slezsku, Bohumil' Soušek ze Žižkova
v Čechách.
Druhou státní zkoušku na oddělení zeměměřičského
inženýrství
podle předpisu ze dne 14. července 1928 vykonali od 1. června do
30. června 1929 na Českém vysokém učeni technickém v Praze:
Josef Lizálek ze Smichova v čchách, Efim Macov ze Sevastopolu v Rusku, Petr Bulankin z Grigoripoliskaja
v Rusku. Josef Stibor
z Bolešína v Čechách, Sergej Pop ov ze Sevastopolu v Rusku, Níkolaj
Ivanov z Pereslavi v Rusku, Václav Kubin z Brad v Čechách, Ivan
šulgin z Oděsy na Ukrajině, Nikolaj Karmazinz
Kremenčuku v Rusku,
František
Kvis z. Nymburka v čechách, Ferdinand Kudlička z Německých Malkovic na Moravě, Vladimír Vysočin z Kamenska
v Rusku.
Methoděj Zahradnik z Batelova na Moravě, Jaroslav Řezáč ze Smichova
v čechách, Petr Viazovec z Jekaterinodaru
v Rusku, Ivan Rozdobuďko
ze Stavydla na Ukrajině, Boris Birjulin z Tambova v Rusku, Georgij
Gubin z Charkova v Rusku, Antonín Košťál z Horažďovic v Čechách,
.Julius Jenisch ze Zayuhrovce na Slovensku, Boris Grigorjev z Petrohradu v Rusku, Antonín Beneš z Hlinska v Čechách, Jaroslav Slitr z Jaroměře v Čechách, Vsevolod Surin z Petrohradu v Rusku, Andrej Muravko z Hrabovky na Ukrajině, Záboj červinka
ze Stěžer v čechách,
Ladislav Patera ze Slabec v čechách. David Macev-Ain ze Sevastopolu
v Rusku, Ivan Varakin z Raněnburku
v Rusku, Josef Ditě z Prahy
v Čechách, Nikolaj Michalovský z Kobrina v Rusku, Václav Soucha
z Hluboké v Čechách, Metoděj Matoušek z Mikulovic na Moravě, Václav
Menčík z Poděbrad v čechách.
Odbornou státní ~koušku z učebného běhu pro vzdělání zeměměřičů
na Českém vysokém učelllÍ technickém v Prazel, dle nařízení z roku 1897,
16. břeZlI1a 1929, slož.ili pánové: Karel Ryš.áin ze Lhotky v Čechách, Jaroslav Kotrba z Prahy v Oechá,ch. Alois SkáJa z Plzně v Čechách, Karel
Zdeněk z Dmýíštic
čechách, Jaroslav Dvořák z Obděmc v Oechách.
Oprávnění
stavovského
označení "Ing."
naby,l kolega J. Křiž
v OMumci n. CidL

v

ING. BAR\7ITIUS

& ADAMEC,

Praha-VIDohrildy, Belgická 21.
'Vyrábí: Nejmodern~ší a.nejpi'esnější vynášecí pi'ístroje délkové pro všechny
poměry. - Měi'ící pi'ístroje pro meteorologII, hydrologII, geodesll, agropedologII a aeronat!t1ku.
Trasírky, pásma a měi'lcké pomůcky za továrny ceny.
Za redakci zodpovídá Ing. Jos. Růžička. Nakladatel: Spolek československých
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Tiskem Polygraftev·B-rně.zeměměl'ičf1 v Praze.

