
ZEMEMEŘIČSKÝ OBZOR
VVDAvA SPOLEK CESKÝCH IN2ENÝRů

Dvacáté století, století největšího technického pokroku,
přineslo i do zeměměřičství značný ruch a řešení mno-
hých úloh, jejichž rozsah klade a bude ještě dlouho klásti
mimořádné požadavky na všechny složky zeměměřické
služby a všechny měřičské inženýry. Zmíním se dnes
(I otázce velmi aktuelní, o měření větších měst, jež "'l'-
v přítomné době rozrůstá tak, že nebude vůbec možno
uskutečniti je s danými prostředky a odbornými silami
všude tak rychle, jak místní poměry je den ze dne nalé-
havěji vyžadují. '

K novému měření měst nutí nás jednak potřeby po-
zemkového katastru, jednak účelné a dokonalé plánování
měst, upravené prozatím stavebními řády. Tedy v kaž-
dém případě jde o důležitou práci pro veřejnost, práci
podloženou platnými předpisy, jejichž urychlené splnění
nelze již odkládati.

Pozemkový katastr opatřil sice pro všechny obce plány
v podobě katastrálních map, avšak to bylo více než před
100 lety, kdy požadavky na jakost plánů i na potřeby
měst při plánování byly velmi skromné. Vždyť tenkrát
se naše městečka teprve probouzela k životu, nebylo
dnešního průmyslu ani rychlejší dopravy. Tenkrát se
spokojili mapami, vyhotovenými jen grafickou metodou,
jejíž přesnost je značně omezena a závisí příliš na mě-
řítku, vlastně na možnostech, s jakou přesností se dá ve
zvoleném měřítku zobraziti čára vyznačující liraníce.
Tedy prvním nedostatkem těchto map jíž pří jejich vy-
hotovení byla grafická metoda měřická. Při této metodě
závisela rychlost a hospodárnost práce na vhodném zmen-
šení, při čemž však zároveň přesnost závisela nepřímo
úměrně na zmenšování.

Vidíme tedy, že naše doba s novými, přísnějšími po-
žadavky nespokojuje se již s tím, co před dávnými lety
bylo považováno za vrchol dokonalosti, nemůže již plně
využíti katastrálních map, které tak vlastně sestárly
dob o u, vykonavše ovšem dokonale svou povinnost.

Avšak za uplynulých 100 let stárla katastrální mapa
vlivem okolností i jinak. V době vyhotovení katastrál-
ních map byly hranice vyznačeny většinou širokými me-
zemi, často zarostlými a majitelé se o ně nestarali tak,
jak dnes. Postupem času však pozemkům přibývalo na
ceně, docházelo k jejich účelnějšímu a dokonalejšímu vy-
užití, přiorávalo se s obou stran, široké meze se úžily
a nikdo se jistě při tom nestaral o shodu s čarami
v mapě. K povlovným změnám dalším docházelo zajisté
na hranicích, když v blízkosti nově postavených budov
byly pozemky ohražovány ploty, jejichž sloupy sotva
byly zasazovány na hranice vytyčované podle mapy.
Často si dobří sousedé před ohražením sami upravovali
průběh hranic s menšími odchylkami od hranic původ-
ních, poněvadž původní hranice nebyly stabilisovány
trvalými mezníky. Tak a jistě i jinými pochody se vyvi-
nul za 100 let stav hranic, částečně odlišný od stavu
kdysi na mapách zobrazeného. Tento stav hranic v pří-
rodě po určitém ustálení se stal pokojnou a bezelstnou
držbou a nové hranice venku hranicemi vydrženými. Tím
ovšem možnost odchylky hranic z mapy určovaných od
hranic v přírodě uznávaných vzrostly nad očekávanou
odchylku Y. m při jejich vyhotovení. Jako důležitou pří-
činu, usnadňující pohyb hranic, můžeme považovati prá-
vem nemezníkování hranic při původním měření kata-
strálním.

Avšak ani katastrální mapa nezachovala spolehlivosti,
již měla při vyhotovení. Hned při reprodukci, a postupně
při každé další reprodukci až do r. 1908, ztrácela mapa
na přesnosti nejistotou v přenášení kresby na litogra-------_._-
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fický kámen a rytím na něm, později pak nepřesností
v rytí na deskách. Až do r. 1908, kdy byla zavedena foto-
mechanická metoda reprodukční, přenášela se kresba na
litografický kámen velmi primitivně tak, že se pojíždělo
hrotem pantografu po originální kresbě - jistě jen
s omezenou přesností - a druhý hrot pantografu se po-
hyboval po litografickém kameni a vyznačoval na něm
kresbu, shodnou ovšem jen v mezích přesnosti přístroje.
Podle této kresby se pak ryly hraniční čáry. V počátcích
reprodukce zhoršovala se přesnost otisků ještě vlhčením
papíru. Že často docházelo k značným chybám, je zřejmo
již ze způsobu práce. Bylo-Ii zapotřebí reprodukovati
mapy častěji, hromadily se chyby při každé reprodukci.
Tedy prvním činitelem, škodícím katastrální mapě, byl
nedokonalý způsob reprodukční.

Druhým nepříznivým zjevem, smzuJlclm podstatně
přesnost mapy, byla srážka papíru. Papír, na němž byla
mapa vyhotovena měřickým. stolem, byl původně napjat
na dřevěné desce a po vypočtení výměr sňat. Po sejmutí
se smrštil a podléhal i dále nestejnoměrnému smršťování,
pro něž nelze stanoviti spolehlivého pravidla. Také po
každé reprodukci nový papír, na němž je již smršťová-
ním deformované kresba znova tištěna, podléhá po urči-
tou dobu značnější, později pak povlovné defortnaci
smršťováním.

To jsou některé zjevy, jež způsobily stárnutí map nor-
málním způsobem. Je tu však ještě děj, který stárnutí
map pronikavě urychluje a to je zakreslování změn do
nich. Dokonalost mapy bude zajisté záviseti na dokona-
losti zakreslování změn. Je jasno, že i při nejpečlivějším
a nejsprávnějším zakreslování změn lze mapu sotva
udržeti na výši dokonalosti, jakou měla při vyhotovení
a že při nesprávném postupu lze každou mapu ohroziti na
její přesnosti, jakmile počet změn se vyskytne v takovém
množství, jako je tomu obyčejně vždy ve městech.

Obr. 1.
Část katastrální mapy zobrazující území podlé stavu
před 100 lety. Většina pozemků je ohraničena širokými
mezemi. Malý počet velikých parcel nasvědčuje, že půda

patří jen několika držitelům.
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Avšak i při zakreslování změn, tedy při udržování map,
došlo' k závažným poruchám, pH nichž byly katastrální
mapy znehodnoceny. Byla to především reambulace po-
zemkového katastru v minulém století, při níž nebylo při-
hlíženo k odbornému a pečliYě organisovanému postupu

Obr. 2.
Táž část katastrální mapy jako v pl'edešlém obrázku
podle dnešního stavu. Velkoměsto se zakusuje postupné
do venkovských parcel, jejichž počet se zmnohonásobuje

a držitelů pí'ekotně přibývá.

Obr. :3.
Část katastrální mapy zobrazujíc malou vesničku podle

stavu před sto lety.

pH měí'ení a zakreslování nahromaděných změn. Řádný
postup byl nahražen levn~'m a proto ukvapeným uvede-
ním map do souladu se skutečným stavem. Následky to-
hoto zákroku se nedaly ve většině případú dodnes od-
straniti a měly často neblahý vliv i na veškeré další za-
kreslování zrněn, jež bylo v okolí měst velmi živé a přímo
zaplavovalo katastrální mapy zákresy změn jak při roz-
voji průmyslu a dopravy již před válkou světovou, tak
i při zvýšeném stavebním ruchu po ní. Při takovém kvap-
ném rozrůstáni měst noyé části vynikaly brzy rozlohou

a počtem budov nad starou část města, v níž také dochá-
zelo k velkým změnám. Nelze se diviti, že novostavby
a změny v komunikacích byly zaměřovány na star~- stav
s nedostatkem pevných bodů a postupně přikreslovány
tak často a v takovém rozsahu, ~e to vypadalo jako vy-
hotovování nové mapy sestavováním z jednotlivě zamě-
;'ovaných parcel a skupin pozemků. Tínl došlo snadno
k nesprávným zákresům se zi"etelem k již zobrazenému
širšímu okolí a každý chybn)' zákres v mapě nutí! poz-
ději k deformování zákresů dalších až konečně nebylo
lze zakreslovati vůbec nebo jen tak, že spolehlivost zá-
kresů musí počítati s chybami překračujícími hodnot v
několikametrové. Při tak znehodnocené katastrální map'č
nelze mluviti již o odborném zakreslování, poněvadž }lod-
kladem je vlastně jen přehledný obrázek, který technicky
nevyhovuje. Předepisuje-li viiak zákon, že tyto mapy
- poněvadž není jiných - musí býti základem k provú-
dění zápisů v pozemkovém katastru a vel'ejných knihách,
není třeba zdůrazňovati, že nahražení nevyhovujících map
mapami fádnými nelze odkládati. A nápravu múže pH-
IIÍ,sti jen "plně nové měření.

Obr. 4.
Za sto let pohltilo velkoměsto vesničku zobra~enou na
předešlém obrázku. Púdorys se změnil k nepoznání. Jen
vidlicovité rozdělení silnic dosud se brání postupu nej-
modernější útvrti a prozrazuje, kde stála před sto lety

malá vesnička.

Tak dochází v pozemkovém katastru k nutnosti obno-
vení katastrálního operátu v katastrálních územích, v nichž
nelze již převzíti odpovědnost za další zakreslování změn
podle 1JlatIl~'ch předpisů a je zřejmo, že to bude právě
v městech, která se vyznačují mimořádným vzrůstem
li srovnáni se stavem v době, kdy katastrální mapy byly
vyhotoveny. Typickým příkladem takového vzrůstu jsou
katastrální území Velké Prahy, jejichž obnovení kata-
strálních map z moci úřední bylo právě zahájeno. U ně-
kterých území je vzrúst negativní, tedy úbytek, av;ak
tim se nesmíme dáti zmýlítí. Tam jsou obyčejně poměry
nejhorší, poněvadž tu šlo o asanacÍ .-- jak nejlepším pří-
kladem je katastrální území Josefov, bývalé Ghetto -
a při ní nejen přibyly nové stavby a změny, nýbrž i zmi-
zel dHvější stav. Jde tu tedy vlastně o úplně nové vyho-
tovení mapy po částech a postupně na troskách staré
mapy. Můžeme tedy očekávat, že rozvoj měst zničí po-
stupně všude staré katastrální mapy a poněvadž téměl'
li všech našich měst můžeme zaznamenati zejména
v uplynulých dvaceti letech pronikavý vzrůst, není da-
leký okamžik, že budeme státi před neodkladnou nutností
obnoviti pozemkový katastr ve vše~h větších městech
novým měřením.
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POČE>t Počet
Katastrální pozemkových parcel zastavěných ploch

území
Vzrůst o % Vzrůst o % Poznámka

Před
I

Dnes Před
I

Dnes100 lety 100 lety

Staré Město ' 269 221 -18 1166 1098 -6;
Nové Město 95~ 819 -14 1725 2184 27
Malá Strana 416 387 -7 665 78~ 18
Hradčany 244 254 4 270 27:3 1
Josefov 43 35 -18 466 129 -72
Pevnostní obvod 314 15t -51 91 146 61
Vyšehrad 197 165 -16 116 176 44

Holešovice 719 1170 63 143 1595 1015
Libeň 1028 I 2377 130 270 1690 530
Střížkov 114 361, 220 20 136 580
Kobylisy 136 1050 700 35 602 1600
Troja 800 1361 70 155 295 90
Bohnice 289 569 100 44 340 670
Vysočany 56~ 1590 180 88 744 750
Prosek 106 487 380 35 229 550
Hloubětín 738 1693 130 54 509 840
Karlín 249 317 27 243 657 160
HrdlQřezy 391 1057 170 31 277 800
Malešice 381 924 150 46 276 900
Žižkov , {Operát stah.a Vinohrady 1034

I
4146 300 136 4153 2950 katastru

Vršovice 433 1505 250 136 !)75 620 společný
Strašnice 591 2685 350 59 1184 1880
Hostivař 1581 2392 50 115 645 480
Záběhlice 852 4119 380 139 1890 1260
Nusle 374 1587 330 83 1170 1310
Michle 1207 2522 110 142 1005 610
Dolní Krč 325 1101 240 69 450 550
Horní Krč 275 826 200 35 240 590
Podolí 449 1241 180 132 525 300
Braník 769 2205 180 138 705 410
Hodkovičky 300 866 l!}O 24 210 770
Lhotka 124 1312 960 20 240 1100 ISmíchov 1727 3395 100 34.1 2252 560
Radlice 278 600 120 32 222 5$)0
Hlubočepy 964 1307 36 f)7 40,1 300
MalA a Velká J V. Chuchlc
Ghuchle 766 - - 75 - - nepatří

Košíře 356 1078 200 57 626 1000 tdo Ý. Prahy
Motol 254 401 60 22 141 540
Jinonice 726 1356 60 Hl 474 420
Břevnov 748 2243 200 158 1176 640
Střešovice 391 1453 270 119 872 6H)
Dolní Liboc 485 1016 110 53 375 600
Dejvice 975 I 2817 1$10 140 1668 1090
Bubeneč 711 1680 140 109 933 760
Sedlec 284 451 60 39 161 340
Vokovice 610 1102 80 35 316 800
Veleslavín 260 I 637 150 22 22,} 920

i
I

I
. .. ..

.
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Jak jsem se již v úvodu zmínil, nejsou zde jen potřeby
pozemkového katastru, které nutí k novému měření měst,
Mnohem naléhavějšía závažnější jsou často potřeby
městských správ, které se musí postarati o plánovitý roz-
voj svých měst a hodlají proto opatřiti pro veškeré plá-
nování v budoucnosti dokonalé regulační plány, jejichž
základem je vždy přesný plán polohy. Pro tyto plánovací
účely nepostačí již měřítko katastrální mapy a podle zku-
šeností považuje se za nejúčelnější měřítko 1:1000, které
se také vyskytuje v návrhu nového jednotného stavebního
í·ádu. Rovněž grafická metoda nepostačí pro zaměřování
eenných pozemků městských a nahražuje se vesměs me-
t.odami číselnými. Poněvadž jen málo našich měst má
řádné plány pro svůj budoucí, účelně řízený rozvoj, stojí
také samospráva před stejnou úlohou jako pozemkov';'
lmtastr, totiž přesně zaměřiti co nejdříve většinu našich
m\~st a vyhotoviti pro n~ nové plány,. Je přirozené, že
obě instituce - po:remkový katastr i samospráva -- musí
se sejíti, jdou-li nejkratší cestou za společným cílem,
jímž je v daném případě nové změření měst. Společným
úsilím obou institucí byla také již nově změřena řada
měst velkých i menších. Máme také příklady z některých
měst, která nemohla čekati až dojde na měření u nich
podle předpisů katastrálních, pustila se do měření sama,
ztroskotala na této práci a později vyhledala spolupráci
s pozemkovým katastrem, jinde se podařilo vyhotoviti
plány, ovšem jen částečné, z užšího hlediska, a celá tíha
jejich udržování, rozšiřování a doplňování pak dolehla
na obec, nebo konečně některé obce se pozdě marně sna-
žily své jednostranně vyhotovené plány dát autentifiko-
vat a učiniti je tak součástí pozemkovéhokatastru a ve-
řejných knih.
Poněvadž nové měření města jako práce velmi rOz-

sáhlá, je spojeno se značným nákladem, jsou města a
vlastně všechny obce nuceny nařízením svých nadřízených
vrchností, aby se nepouštěly do pořizování plánů, podob-
ných katastrálním, bez předcházejícího jednání s pozem-
kovým katastrem, aby nákladného měření bylo lze použíti
vždy pro potřeby nejširšího okruhu zájemníků. Sleduje
se tím, aby všechny práce s měřením a vyhotovením plá-
nů a map spojené, byly provedeny tak, aby nemusely
hýti opakovány žádným ze zájemníků.
Tato snaha, uplatňovaná již před světovou válkou, za-

vedla vývojovou cestou asi tyto postupy při zaměřování
měst:
a) Zaměření na náklad města úředně

op l' ti vně n o u o s o b o u, jejíž práce pozemkový ka-
tastr přezkoumá, autentifikuje a vyhotoví podle nich
lJOVÝ katastrální operát a případně obnoví i, mapy veřej-
ných knih. Většinu nákladů polních prací nese město,
které zaplatí práce úředně oprávněné osoby kdežto
,finanční správa kromě provedení triangulace d~dá oby-
,'ejně jen tiskopisy, papíry napjaté na hliníkových des-
kách, vypočte výměry parcel, reprodukuje mapy a polní
náčrty a dodá městu otisky map polních náčrtů a opisy
některých částí polního elaborátu nebo písemného ope-
]·átu. K tomuto postupu dochází obyčejně tam, kde mě-
řický operát pozemkového katastru jE; v bezvadném sta-
vu, kde lze čekati, že dlouho ještě vyhoví ustanovením
katastrálního zákona, avšak město si chce z nějakého
závažného důvodu opatřiti nový přesný plán co nejrych-
leji. Pro velkou nákladnost pro město vyskytuje se tento
postup zřídka a bylo tak měřeno na př. v Uherském Hra-
dišti, Lysé nad Labem, Písku, Žilině, Lipníku n. Bečvou.
b) Zaměření města v městské režii

s autentifikací pozemkovým katastrem
se vyskytuje jen u větších měst, která mají při svých
stavebllích nebo regulačních úřadech mětická oddělení se
zeměměřičským odborníkem, majícím oprávněni podle
~ 51 kat. z. Tu pozemkový kata str obyčejně udělá trian-
gulaci, někdy i polygonisaci, přezkoumá a autentifikuje
všechny měřické práce jako v předešlém případu a vy-
hotoví písemný operát. Výhody pro město jsou obdobné
jako v předešlém případu. K těmto postupům při měření
měst došlo všude tam, kde města potřebovala rychle nové
plány, avšak pozemkový katastr neměl dostatek volných
sil, aby mohl při měření spolupracovat. S městskými
silami rozmnoženými smluvními měřičskými úředniky
bylo lze vždy celou práci zdárně ukončit v dohledné době.
Máme příklady z Velké Olomouce, Velké Ostravy a Vel-
kéb..o _Zlína__ ,______ .

c) Měř e ním ě s I. v mě s t s k é l' e ž i i z a č á s t e č-
n é s p o Iu p r á cep o zem k o \' é h o k a I.a s I.r u p o-
d I e ú m I u v y (obyčejně stejný počet měřičských úňld-
níků státních jako má město a hrazení mezd všech figu-
rantů městem) se vyskytlo jen u největších měst (Brna,
Bratis}.avy, Petržalky, Nových Zámků), kde při jednání
o soucmnost byla na obou stranách snaha přispěti podle
možnosti co nejvydatněji, poněvadž stav dosavadního
opyerát~ byl pro obě strany neudržitelný. Výhódy pro
mesto JSou obdobné jako u případů předešli-ch.
d) Měření měst správou finanční za pří-

spčvku obce nad zákonem stanovenou
mír u, nejčastěji bezplatným dodáním figurantů ke
všem měřickým pracím. Je to nejčastější případ, kdy
katastrální mapa nevyhovuje již požadavkům na ni kla-
deným a město chce uspíšiti nové měření. Tak byla mě-
řena města před vydáním katastrálního zákona v minu-
lém roce Radotín a Dvůr Králové a budou v příštích le-
tech takto měřena města Slaný, Žamberk, Jaroměř Kro-
měříž, Frenštát, Rožnov, Kojetín a jiná, jejichž Údosti
se projednávají.
e) Měření měst z moci úřední správou fi-

na n ční koná se tam, kde stav pozemkového katastru
je naprosto nevyhovující, také město potřebuje nové
plány, avšak může ještě počkati než dojde řada na mě-
ření podle rozvrhu prací finanční správy, která dává
přednost všem městům a obcím, v nichž byla sjednána
dohoda o některém z postupů vpředu uvedených. Někdv
město si samo již dříve vyhotovilo nové plány, které však
pozemkový katastr nemohl převzíti, pro potřebu města
však na dohlednou dobu postačÍ. Z moci úřední bylo nově
měřeno v Králové Hradci, Kuklenách, Kolíně, Náchodě
a bude tak vykonáno i nové měření ve Velké Praze.
Nápor na nové měření měst byl v minulém i letošním

roku mimořádný a dá se očekávati ještě jeho zvětšení
v příštích letech. Jeto přirozený následek toho, že do
městských služeb byl převeden větší počet technických
sil, jež ihned odkryly nedostatky plánovitého spravování
obcí a dožadují se k účelnému řízení rozvoje měst po
stránce technické dokonalých plánů. Jde tu i o vliv za-
mýšlených investičních prací, jež p.'~lze vykonati ve vět-
ším rozsahu bez řádných plánů.
Měření samotné, ať je konáno kterýmkoli z dříve uve-

dených postupů, má vždy stejný průběh a můžeme je
rozděliti na dvě hlavní části: správní a ryze technickou.
K správním pracím, nebo také hlavním pracím příprav-

ným, počítáme projednání hranic se stranami tak, abv
pro další práci bylo vše připraveno jako úloha ryze ge~-
detická a nedocházelo k poruchám v organisaci měřické
práce opravami a dodateénými jednáními. Na jedminí
o průběhu hranic, zvaná místní iietření, je vždy kladena
velká váha, poněvadž právě jejich důkladným provede-
ním, přesně podle katastrálního zákona. získává nov\'
katastrální opemt onu mimořádnou cenu i po stránc'e
právní a správní, jakou nemajt žádná soukromii. měřenÍ.
Před zahájením měřick;§Th prací musí býti především

venku vym'ezena plocha k zaměřeni určená. Tato plocha
je dána hranicemi katastrálních území, jež rr.ohou býti
suučasně i hranicemi politickými. U větších obcí, jako je
Velká Praha, Velké Brno, Velká Olomouc, Velká Ostra-
va, Velký Zlin, obsahuje politická obec několik katastrál-
ních území.
Nesmíme však spoléhati, že tak důležité hranice, jako

jsou katastrální anebo politické hranice, by byly nějak
;wJášť udržovány také venku. Místy jsou neznatelné.
místy byly porušeny novými budovami, které se staví
především podle v)'hodnosti a účelnosti stavebního podni-
kání a obyčejně bez zřetele na průběh katastrálních
hranic. Proto průběh hranic politické obce musí býti vždy
před měřením stanoven zvláštní, podle zákona sestavenou
komisí za účasti zástupců sousedících politických obcí
a za přítomnosti držitelú pozemků k hranicím přiléhají-
cích. Kde nejsou hranice venku jasně označeny na kaž-
dém lomovém bodu předepsanými znaky, musí býti ustii-
leny, dohodnuty a dodatečně omezníkovány.
Při zjišťování hranic se přichází v mnohých místech

na to, že dosavadní hranice způsobují správní potíže,
jako je udržování spůlných cest, řízení ve věcech daňo-
vých, poplatkových, duchovní správy a pod., vyplývající

,.,z příslušnosti téhož..držebnostního celku k n~~lika--správ-
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ním jednotkám. V takových případech je nutno na-
vrhnouti se souhlasem aspoň jedné obce účelnou změnu
hranic katastrálních území. Rízení o změnách politic-
kých hranic je značně slo~ité a zdlouhavé. Zvlášť u Velké
Prahy bude vyžadovati mimořádné péče a opatrnosti, po-

něvadž změnu hranic politické obce Velké Prahy lze pro-
vésti podle zákona o Velké Praze toliko vládním naříze-
ním. Proto již při pochúzce hranic byly navrhovány jen
takové změny, které jsou nezbytně nutny pro zjednodu-
šení správy.

o
o. ,

onlu.

OOS·lcL.

05~'i:~~

I
I

OOO·!>"l:"{'

o5l "tIHt-

O".s-:t.(",,~

I
05'_'rt I

I
1I0tt-O •• l

I

on .••1. -

g g ~ g o
o o o ~ og g o oo g. N . '" . . ~ " ~. , , . , . . . ~o , o o o o o~

"l~oi< i
I

c1c..lr"j
~\oV I

--I

I
i

Obr. 5.
Silnou čarou jsou vyznačeny hranice politické, tečkovaně hranice katastrálních území. Územi bývalé Prahy (I-VI

s pevnostním obvodem) je ohraničeno silnějším tečkováním.
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Podobně jako hranice obvodu politické obce urCUJl se
hranice katastrálních území uvnitř politické obce. Tyto
hranice nejsou však již tak důležitými jako hranice poli-
tické obce a projednávání navržených změn nebude u nich
tak složitým. Je to také úlevou pro nové katastrální ří-
zení, poněvadž u hranic katastrálních území uvnitř vel-
kých politických obcí jsou již poměry takové, že se ne-
vyhneme celým desítkám návrhů na. změny těchto hranic,
porušených především stavbami. Všimneme-li si na ob-
rázku katastrálních území Velké Prahy křivolakého pro-
běhu hranic katastrálních území, dovedeme si představit,

jak asi do těchto hranic zasáhlo organisované zastavo-
vání. Stavby a porušování hranic byly prudkým vývojem
uplynulých let tak hojné a jejich projednávání, které
umožňoval z moci úřední teprve katastrální zákon a
vládní nařízení k němu, tedy teprve rok 1930, bylo tak
liknavé, že vlastně dodnes k provedení změn hranic
katastrálních nedošlo. Ještě horší je situace ve Velkém
Brně, kde jsou místy katastrální území tak nepatrné
rozlohy, že je tvoří třeba jen jediná ulice, podle níž mají
také jméno. Taková území je nutno zrušit a připojit
k větším sousedním územím. (Pokračování.)

Obr. 6.
Hranice katastrálních území děli několikrát důležitou tepnu smíchovskou. Kdo po ní kráčí k starému smíchovskému
hřbitovu, sotva si uvědomí, že každou chvíli jde po jiném území. Smíchov se tu střídá s Košířemi na šestí úsecích

- a Košíře převládají.

Obr. 7.
Vysočanské hranice rozdělují nejen souvislé majetky téhož držitele, nýbrž i domy do dvou katastrálních území.

Jednotlivé díly tak vzniklé patří dokonce k různým berním okresům.
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Praha V

Obr. 8.
Katastrální hranice probíhají v nepravidelném tvaru i pod
budovami. Praha V. je jimi rozdělena na dvě spolu nesou-

visející části. Obě jsou stejně označeny: Josefov. '
Kresba: Ing. RO:l:lňák. SIA, Praha.
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Knlhovni pořá'dek ti veře.jných komtlnika~i a ,'odotoků.

Při mimořádných přehlídkách pozemkového ka-
tastru, jež se právě provádějí hlavně s hlediska to-
pografického, jest třeba též zaměřovati vodotoky,
cesty i komunikace vyšších ř'ádů, které bud' přelo-
žením, rozšířením, přestavbou změnily ~vé původní
zobrazení na mapě, nebo které svojí povahou i po-
užíváním patří již řadu let veřejnému statku, avšak
nebyly dosud zapsány ani v pozemkovém katastru
ani v knize pozemkové.
Jmenovitě u stálých' polních cest jde často o ta-

kové, u nichž charakter veřejného statku se vyvíjel
ponenáhlu. Z okolnosti, že nebyly vůbec znázorněny
na originálních mapách, pocházejících z pry-ní polo-
viny minulého století, lze souditi, že to byly pi'lvod-
ně cesty soukromé, které časem z hospodářské nut·
nosti a vlivem vzrůstající dopravy staly se cestami
veřejnými, pro každého použitelnými.
Držitelé pozemků je ve většině případů za takové

považují a nečiní si zpravidla na cestu žádných sou-
kromoprávních nároků. Jsou ochotni často bezplat-
ně postoupiti část svého pozemku veřejnému statku
na cestu, avšak na uspořádání knihovního stavu ne-
mají žádného zájmu, poněvadž jim neplyne z toho
žádná výhoda, ba naopak jest takové uspořádání
spojeno s neúměrnými finančními náklady.
Avšak uspořádání knihovního stavu v takovýchto

případech jest nutné s hlediska ve ř e j n é h o z á-
jmu.
Měřičštíúředníci pozemkového katastru, kteří

jsou povinni při mimořádných přehlídkách takové
předměty měření zaměřovati, jsou často na pochy-
bách, zda je mají zaměřiti a projednati jako z m ě-
n y drž e b n o s t n í, či jako z měn y v e v I a s t-
n í drž b ě, právě s ohledem na uvedené nákladné
knihovní řízení. .
Otázku, o který druh změny se jedná, sluší roz-

hodnouti k a t a str á ln í k o m i s i, která za při-
zvání držitelú pozemků (§ 61 k. z. a § 21 Instr. III)
vyšetří, zda jsou splněny všechny podmínky pro pro-
vedení držebnostní změny či nikoliv. V kladném pří.
padě jest povinností měřičského úředníka, aby, še-
tře zákonná ustanovení o omezníkování,') nově zo"
brazovanou cestu nebo vodotok zaměřH a projednal
jako změnu držby.
Vyznačovati takovéto předměty měření v každém

případě jako změny ve vlastní držbě a bez řádného
vyšetření příčí se zákonným ustanoven;m, poněvadž
tímto způsobem provedení jest skutečný právní stav
zatajován.
Po 'zakreslení zaměřeného případu do katastrální

mapy, po vyhotovení snímku katastrální mapy a
výkazu výměr zasílá katastrální měf. úřad ohlašo-
vací list knihovnímu soudu k projednání. Tím se-
koniíí 1. č á s tří z e n í o každé změně, jež se pro-

1) Komunikace a podobné předměty měření uvnitř
jedné a téže držby zaměřují se bez ohledu na to, jsou-li,
či nejsou-Ii omezníkovány. Naprotí tomu všechny před-
měty měření, jež představují změnu držby, musí býti
vždy před jich zaměřením omezníkovány (~ 68 k. z.
a ~ 48 Instr. 111.).

vádí v pozemkovém katastru. Máme-Ii na mysli pří-
pad odstupu části pozemku veřejnému statku, mine
se celé toto řízení bez jakéhokoliv zatížení pro sou-
kromého držitele. Neboť náklady na omezníkování
jest povinna hraditi obec nebo jiná vyší korporace,
Ir jejíž správě -pozemek již náleží nebo bude náležeti.
A náhrady za úřední jednání ve smyslu § 94 k. z.
jest povinen platiti nabyvatel oddělovaných částic,
tedy rovněž obec nebo vyšší správní korporace.
Poněkud citelnější pro soukromého držitele jest

2. č á s tří z e n í o každé, katastrálním měř. úřa-
dem projednané a soudu ohlášené změně, t. j. uspo-
řádání knihovního stavu, čili provedení t. zv. k n i-
h o v n í h o po řád k u.
Držitelé pozemků, jak již shora bylo podotknuto,

brání se a mají odpor proti tomuto uspořádání z ná-
sledujících důvodů:
1. knihovní soud nutí pokutami ku provedení po-

řádku zpravidla pouze v I a s t n í k y oddělovaných
částic, nešetře ustanovení § 1 zák. čís. 126/1894 ř.
z., jak bude dále blíže uvedeno.
2. K oddělení části nemovitosti jest třeba .řádné

na b Ý va cíl i s t i n y (kupní, odstupní, věnovací,
směnné smlouvy). Vzhledem k nepatrné ceně po-
zemku jest vyhotovení takovéto listiny právním zá-
stupcem neúměrně nákladné.
3. U pozemků s knihovními břemeny jest třeba

pro knihovní oddělení částic pro p u s t n Ý c h
pro h I á š e n í, nebo zdárně skončeného v y z Ý v a-
c í hoř í z e n í, jimiž se věř'itelé zříkají na oddělo-
vaných částicích svých zástavních práv, což zvláště
u břemen hypotekárních bývá spojeno s většími ná-
klady (poplatky peněžním ústavům za prohlášení,
opatření podpisu vzdálených věřitelů, komisionelní
ocenění na místě samém_a pod.).
Uvedené důvody znesnadňují knihovní provedení

takové změny a vzbuzují u držitelú pochopitelný od-
por. Naše knihovní právo jest však ovládáno zákon-
nými ustanoveními, h:terá usnadňují v- konkrétních
případech knihovní pořádek natolik, že soukromí
držitelé jsou. ušetřeni stHI'ostí i finančních nákladů.
Jest nezbytností, aby měřičtí úředníci, kteří zpra-

vidla první dávají podnět k provedení takové změ-
ny, byli dobře obeznámeni s předpisy platnými ve
věci, aby nejen se zřetelem k nim vyhotovili správné
podklady pro provedení změny (snímky katastrální
mapy, výkazy výměr a pod.), nýbrž aby držitelům
i obecním orgánům byli radou nápomocni jak nejla-
ciněji a nejúčelněji pořádku docíliti.
Budou zde proto postupně ve výtahu uvedeny vše-

chny zákony, předpisy a publikované návrhy otázku
tuto upravující.
I. Jest to především: Z á k o n oz 11. k vět n a

1894, č. 126 ř. z., o k n i h o v ním odd ě lov á n í
p o zem k ů pro ve ř e j n é s i I D i c e a c e sty,
dál e pro s t a v b y k u s vád ě n í n e b o h r a-
z e n í vod y pod n i k n u t é v e v e ř e j n é m z á-
jmu.
Podstatná ustanovení jakož i výhody tohoto zá-

kona jsou následující:
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a) knihovní žádost, v rámci tohoto zákona, může
podati") stejně v I a st n í k jako na byv a tel od-
dělovaných pozemků nebo jejich částí.·~)Žádost
musí býti doložena nabývacími listinami a geome-
trickými (polohopisnými) plány (§ 1 cit. zák.);
b) žádost za oddělení pozemku') jest třeba dolo-

žiti potvrzením okresního nebo jiného samosprávné-
ho úřadu, že oddělených částí bylo použito k veřej-
nému účelu (§ 1 cit. zák.);
c) soud ustanoví r o k v místnostech soudu k pH-

jímání námitek knihovních věřitelů. O tomto roku
jest třeba zpraviti jak žadatele tak vlastníka kni-
hovního tělesa (§ 4 cit. zák.);
d) námitky knihovních věřitelů nemohou zasta-

viti zamýšÍené oddělení, jestliže hodnota pozemku
n e pře s a h u j e 100 K a jestliže, podle uvážení
soudu, nehrozí věřiteli žádná újma. Šetření z úřední
povinnosti koná soud jen ku pod a n Ý m nám i t-
k á m, není-li těchto, soud nezkoumá, zda hodnota
pozemku převyšuje 100 K čili nic. Nálezům o při-
pustnosti námitek možno odporovati do 15 dnů od
doručení nálezu (§ § 5, 6, 10 cit. zák.);
e) uznané námitky překáží zamýšlenému dělení

a mohou býti odčiněny zaplacením dluhu. Věřitel
musí přijmouti zaplacení i když nenastala ještě
splatnost pohledávky (§§ 7, 8 cit. zák.);

f) veškerá podání, nálezy, přílohy a zápisy, vy-
hotovené v tomto řízení,") jsou '0 s v o b o z e n y
od kolkovného (§ 12 cit. zák.);
g) ustanovení tohoto zákona vztahuje se též na

případy, žádá-li se za oddělení n ě k o I i k a pozem-
ků nebo jejich částí k uvedeným účelům, s těmito
odchylkami:
aa) za oddělení n ě k o I i k a pozemků v témže

kat. území může býti žádáno hro m a dně j e d i-
n o u ž á d o s U, i když k oddělení bylo vyhotoveno
několik nabývacích listin (§ 14 cit. zák.);
bb) za účelem podávání námitek nevolá soud

knihovní věřitele k roku jednotlivě, nýbrž hr 0-

m a dně v y h I á š k o u,G) jež se vyvěsí u soudu,
u příslušného obecního úřadu, jakož i v obcích sou-
sedních (§ 16 cit. zák.);
cc) k žádosti za oddělení, kromě předepsaných

geometrických (polohopisných) plánů, jest třeba
přiložiti ještě jeden snímek plánu, jež se vyloží k ve-
řejnému nahlédnutí u obecního úřadu současně s vy-
hláškou (§§ 15, 16 cit. zák.);

2) Knihovní žádosti mohou býti též předneseny ústně,
protokolárně u soudu. Viz o tom ~ 83 zák. z 25. července
1871, č. 95 ř. z., a ~ 433 civil. řádu soudního.

3) Na rozdíl od jiných knih. žádostí, k jichž podáni
jest legitimován pouze knihovní-vlastník pozemku. Podle
výnosu min. spravedlnosti z 31. III. 1888, Č. 2906 a vý-
nosu presidia v. z. s. ve Vídni (Wien) z 28. V. 1901 (viz
též: Hartmann, Obecný knihovní zákon, II. vyd. str. 526)
knihovním pořádkem jsou povinnováni: u veřejných cest
a silnic III. řádu: obec, u silnic II. a I. řádu: okresní
silniční výbor (okresní úřad).
') Myšlen jest pouze jeden pozemek nebo jeho část,

na rozdíl od hromadného oddělení několika pozemků nebo
jejich částí, jež poněkud pozměňuje řízení, jak dále uve-
deno v §§ 13 až 17 cit. zák. a v bodu g) tohoto článku.

5) Nabývací listiny, potřebné ku knihovní žádosti, od
kolkovného osvobozenynejsou.

6) Dle sdělení ve Věstníku min. spravedlnostič. 285/
1913nemá býti ediktální lhůta vyhlášky před stanovením
roku kratší než 14 dní.

dd) O tom, zda některá z oddělovaných částí pře-
vyšuje hodnotu 100 K koná soud šetření z úřední
povinností i tehdy, když nebyly podány námitky.
Uznané námitky nebo překročená
hra nic e 100 K j s o u n a pře k á ž k u děl e n í
podle ustanovení tohoto zákona (§ 17
cit. zák.).
Jak patrno, přináší tento zákon, oproti obecnému

knihovnímu zákonu, výhodu v oprávnění ku podá-
vání knihovních žádostí, zjednodušuje řízení při
odstupu pozemků s knihovními břemeny omezením
práv knihovních věřitelů, umožňuje hromadné pro-
jednání všech námitek při soudním roku a osvobo-
zuje od poplatků kolkových. Bohužel nízká hranice
100 K, stanovená pro poměry před světovou válkou,
brání dnes široké využití tohoto zákona, a jest jen
litovati, že nebyla pozdějšími zákonnými ustanove-
ními cenově přizpůsobena.
II. Ve všech případech, kdy nelze použiti výhod

zák. č. 126/1894, t. j. když hodnota oddělovaných
částic přesahuje hodnotu 100 K, nutno u pozemků
s knihovními břemeny ještě před vlastním podáním
knihovní žádosti požádati soud o provedení t. zv.
v Yz Ý v a c í hoř í z e n í podle staršího z á k o n a
ze dne 6. února 1869, č.18 ř. Z.7)
Pro naše účely budou uvedeny některé jeho zá-

sady:
1. n a žádost v I a s tni k a pozemku skni-

hovnim břemenem, z něhož se má část odděliti, vy-
zve soud všechny věřitele, aby do stanovené lhůty
podali odpor proti oddělení, jestliže by tím jejich
právo bylo ohroženo. Lhůta nemá býti kratší než
30 dní (§ 3 cit. zák.);
2. v žádosti musí být oddělovaná část přesně po-

psána a je-li třeba, doložena geometrickými (poloho-
pisnými) plány. Obsah žádosti sdělí soud k a ž d é-
m u v y z van é m u je dno tI i v ě (§ 4 cit. zák.) ;
3. vyzvaný může podati odpor písemně nebo úst-

ně. Podané odpory jsou z úřední povinnosti ozná-
meny tomu, kdo za vyzvání žádal. Nebyl-li podán
odpor, vydá soud žadateli pot v r z e n í s uvedením
všech vyzvaných, kteří nepodali odporu (§ 6 cit.
zák.) ;
4. odpor včas podaný jest zamýšlenému dělení na

závadu. Zaplacením dluhu, nebo soudním nálezem,
jež prohlásí odpor bezúčinným, může býti zastavení
odstraněno.
Z uvedeného vyplývá, že dosažení souhlasu věři-

telů k oddělení podle zákona č. 18/1869 jest obtíž-
nější v tom, že o předepsané vyzývací řízení musí
rádat vlastník pozemku sám (tedy v našem případě
/šichni majitelé odstupovaných částic v hodnotě nad
100 K), a to ještě před vlastním podáním knihovní
žádosti, dále, že soud musí vyzvat každého věřitele
zvláště.
Naproti tomu podle zák. č. 126/1894 následuje

vyzvání věřitelů až po podané žádosti za oddělení,
a to hromadně vyhláškou o stanoveném roku. Při

7) Nepodají-li věřitelé při vyzývacím řízení námitek,
nahrazuje to jejich propustná prohlášení o tom, že na
oddělovaných částicích se zříkají svých zástavních práv.
Jedná-li se o malý počet věřitelů a jejich propustná pro-
hlášení jsou po ruce, nebo je možno snadno získati, není
třeba žádati za vyzývací řízení. Propustná prohlášení se
prostě přiloží jako ku každé jiné knihovní žádosti.
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tom knihovní žádost může podati jak vlastník dosa-
vadní, tak nový.
Způsobuje tedy nízká hranice 100 K nejednotnost

knihovního řízení.
I přes tuto nevýhodu možno říci, že námitkové a

knihovní řízení oba citované zákony velmi zjedno-
dušily; nevyřešily však otázku jakou formou a bez
zatížení soukromých držitelů vyhotoviti pro uvažo-
vané účely na b Ý v a cíl i s ti n y, kterých jest ku
Imihovní žádosti nezbytně třeba a jež jsou často
hlavní překážkou hladkého uspořádání knihovního
stavu.
Vyžádala si proto další praxe řešení této otázky.
III. Dle sděleni ve V ě s t n í k u min i s t e r-

stva spravedlnosti 285/1913R) vydalo pre-
sidium vrch. zem. soudu ve Vídni (Wien) se schvá-
lením min. sprav. výnos z 30. srpna 1913, pres.
1l.073/19-p/13, který v podstatě nařizuje knihov-
ním soudům zejména toto:
»Při výslechu stran, povinných zavésti knihovní

pořádek, omezují se často soudy na to, že zjistí
správnost ohlášéných změn, vyšetří, kdo jest povi-
nen zavésti knihovní pořádek a určí lhůtu k jeho
provedení. Tento postup nevyhovuje dosud vyda-
ným nařízením, podle kterých soudy mají poučiti
strany o ustanoveních zákona č. 126/1894, chopiti
se iniciativy, u j m o u t i s e k n i h o v ní h o p r o-
v e den í s a m y a co nejrychleji jej uskutečniti.
Největší potíže činí opatření nabývacích listin pro

navrhovatele. Na to, že m o ž n o u s o u d u s e-
p s a t i n a b Ý v a cíl i s t i n u, poukazuje výnos
presidia v. z. s. ve Vídni (Wien) z 9. X. 1900 pres.
95199) (uveřejněn ve Věstníku min. spravedlnosti
255/1900) a to dovolávaje se ~ 433 civil řádu soud·
ního.
Podřízeným soudům se proto co nejdůtklivěji do-

poručuje, aby věnovaly celou pozornost soudnímu
sepisování nabývacích listin a při tom, jak již se
u několika soudů děje, přidržely se postupu vylíče-
ného Drem Edmundem Bouskem (Verfahren der Be-
zirksgerichte zur grundbiicherlichen Durchfiihrung
der durch offentliche Weg- und Wasserbauanlagen

8) Na obsah tohoto sdělení upozornil katastrální mě-
Hcké úřady na Moravě již výnos Zemského finančního
ředitelství v Brně z 25. IV. 1940,č. 14.860/1/40-111.

!J) Úplné znění výnosu viz též spis: Ant. Hartmann,
Obecnýknihovní zákon, II. vyd., str. 529.

herbeigefiihrten Besitzveranderungen, Wien, Manz
1902) a pro případy ~§ 14 až 17 zák. č. 126/1894
upravily s p o leč n o u na b Ý v a cíl i s t i n u
v nejstručnějším znění pomocí tab u I k y.
Vzorec pro nabývací listinu jednoduššího druhu

uvádí též spis: Nemethy: Die Formularien des Ver-
fahren ausser Streitsachen, III. vyd. k č. 189, str.
30l.

Sepíše-Ii nabývací listinu soud, plyne z toho
samo sebou, že bude sepsána zápisem u soudu také
žádost za oddělení.«
Z uvedeného výnosu jest dostatečně patrna po-

vinnost soudů sepisovati nabývací listiny a knihovní
žádosti pro uvažované účely.IO)
Jest zřejmé, že nabývací listiny i žádosti možno

též snadno vyhotoviti c e s t o u mim o s o u dní,
šetříme-li zákonná ustanovení a užijeme forem, ja-
lrých se vyžaduje k jejich platnosti.
IV. V časopisu Osterreichische Zeitschrift fiir

Vermessungswesen čís. 1, roč. XIV/1916, uvádí
Emil Nickerl v. Ragenfeld velmi přehledné vzory
pro nabývací listinu, pro žádost o vyzývací řízení a
pro vlastní knihovní žádost, vše vyhotovené c e s-
t o u mim o s o u dní. Uvažuje konkrétní případ,
že v důsledku nově postavené okresní silnice jest
třeba na podkladě geometrického plánu nebo snímku
katastrální mapy knihovně projednati odloučení za-
tižených částí soukromých pozemků hodnoty nad
i pod 100 K pro účely veřejného statku, za součas-
ného sloučení zbytků původní veřejné polní cesty
k přilehlým soukromým parcelám.
V upravené formě zní takto:

A.. Formulář nabývací listiny.
Smlouva odstupní a věnovací.'I)

Kolku podrobeno. (Sazba podle zák.
z 3. dubna 1925, Č. 54 Sb. z. a n.)

§ 1.
a) Podepsaní vlastníci odstupujeme v mze uve-

dené tabulce a ve snímku mapy katastrální k ohl.
listu Č. 14/1940 kat. území Vážany (nebo v geome-
trickém polohopisném plánu Ing. N N. ze dne ... )

"') Formuláře smluv, uvedených v cit. dílech Dra
Houska a Nemethyho neuvádíme jednak pro rozsáhlost,
jednak proto, že jsou určeny pro vnitřní službu u soudů.

11) Obsahuje všechny č.ástice nad i pod 100 K ceny.

I
I Výměra I
pozemk. I' Kupní

I částice I__ ~n_a _

I I a I m' I K I h

I p. č. 604, louka, díl .1 - I 20 i 90 I _
I-p, č. 60~~6uka~ ~1_ ~~[ I~_
I
p· č. 614, les, díl 2 60 i 96 I -

p. č. 618, les, díl 1 50 i I

.-

I a t. d. I

Od
knih.
vložky
číslo

Jméno
a bydliště
odstupitele

Od pozemkové
parcely číslo

I 24

I

k. ú.
Vážany

Kučera Jaroslav
a Marie

Vážany č. '27

Benda František
a Karla

Slavkov č. 47

47
k. ú.
Vážany

Vlastnoruční P?dpis
odstupitele

N. B. Podpisymusí býti
soudněneb notářsky le- I
galisovány.

1941/10



~ Od veřejného statku poz. parcela č. i016
I I,~ (sez. 1. k. Ú. Vážany) odstupují se ku: Výměra Potvrzení><) Kupní

'(\) orlstup. veřejné korporace::- Jméno

I

částice cenao Knih.
I pověřené správou"O

bydliště vložka Pozemková parcelatIS a>r-. číslo veřejného statkuo nabyvatele číslo -a-I-;2-1
Ill.. K h

1 Holub Jan a Anna 18 p. č. 600, role

I
I 70

I
k. Ú. - 46 Okresní úřadVážany č.18 -

Vážany p. č. 601, louka 1 12
L. S. ve Vyškově.- -- -- _.~- I

I -"-1

2 Karber Jan 84 {, p. Č. 612, les

I
2 14 I I Ve Vyškově dne

Vážany č. 8i 11~ p, č. 613, role 2 19 1_178_1~ -"

k.ú.Váž. p. Č. 810, louka -
Okresní hejtman

3 Dr. N. N. v. r.a t. d.
I I

zřetelně vyznačené pozemkové částice za účelem zří-
zení (rozšíření, přeložení a p.) okresní silnice (cesty,
potoku) z Vážan do Hrušek za podmínek dále uve-
dených do vlastnictví veřejného statku a sloučení
těchto do (nové) pozemkové parcely č. 1016, okresní
silnice.
b) Naproti tomu odstupují se z veřejného statku

ze zrušené (přeložené, polní) cesty pozemkové par-
cely čís. 1016 níže uvedené částice a slučují se k při-
lehlým poz. parcelám soukromých vlastníků, jak
jest zobrazeno na témže snímku mapy kata~trální
(geometrickém polohopisném plánu).
Okresní úřad ve Vyškově, zastoupený okresním

hejtmanem Drem N. N., dává k tomuto odstupu
svolení.

§ 2.
Kupní ceny shora uvedené byly proti hotovému

zaplacení oboustranně vyrovnány a potvrzujeme je-
jich příjem.

§ 3.
Podepsaní dávají svolení ku bezbřemennému ode-

psání v § 1 a) uvedených pozemkových částic z pří-
slušných knihovních vložek.

§ 4.
Podepsaní vzdávají se práva odporovati této

smlouvě pro zkrácení přes polovici ceny.
§ 5.

Smlouva tato jest sepsána v jednom vyhotovení
a zůstane vlastnictvím Okresního úřadu ve Vyško-
vě. Veškeré poplatky, náklady na vyhotovení smluv
a knihovní provedení nese Okresní úřad ve Vyš-
kově.
Ve Vážanech dne .

B. Formulář k žádosti o zavedení vyzývacítlO
řízení.'2)

Okresnímu soudu
veS Ia v k o v ě.

Kolku podrobeno.
My podepsaní vlastníci pozemků H o Iu b Jan a

Anna, Vážany č. 18 a ostatní, odstupujeme pro úče-
ly stavby (rozšíření, přeložení) okresní silnice (ces-
ty, vodotoku) z Vážan do Hrušek do vlastnictví ve-
řejného statku v níže uvedené tabulce pozemkové

12) Tato žádost podává se jen v případě, že odstupní
a věnovací smlouva obsahuje částice nad 100 K ceny.
Musí ji podatí vždy knihovní vlastníci oddělovanýchčástic.

částice, jež mají býti sloučeny se silnicí pozemková
parcela čís. 1016 v kat. úz. Vážany.

[Zde následuje tabulka ~ la) Ostup. a věn.
smlouvy, ovšem pouze s částicemi nad

100 K ceny.]
Za účelem povolení bezbřemenného odepsání za-

dáme, aby o tomto byli všichni dotčení knihovní vě-
řitelé uvědoměni s připomenutím, že jejich právo
zanikne v okamžiku, kdy částice budou odepsány,
nepodají-li do 30 dnů od doručeného vyzvání ná-
mitky. (Zákon ze 6. II. 1869, Č. 18 ř. z.)
Po uplynutí lhůty žádáme o vyhotovení ú ř e d-

n í h o pot v r z e n í podle § 6 cit. zák. a zaslání
tohoto Okresnímu úřadu ve Vyškově (obecnímu úřa-
du, Zemskému úřadu, na adresu ap.).

Ve Vážanech dne .
N. B. Legalisace podpisů není nutná.

C. Formulář žádosti o knihovní pořádek
(knihovní žádost).

Okresnímu soudu
veS Ia v k o v ě.

(Ohledně částic, které se odstupují
ve smyslu zák. č. 126/1894 veř. stat-
ku, kolku prosto,
ohledně -částic, jež z veřejného statku
připadnou k soukromým parcelám,
,kolku podrobeno)

1. Podepsaný Okresní úřad ve Vyškově (obecní
úřad, Zemský úřad ap.), zastoupený okresním hejt-
manem Drem N. N., žádá na základě odstupní a
věnovací smlouvy ze dne a k ní přiloženého
snímku katastrální mapy (geometrického poloho-
pisného plánu Ing. M. M. ze dne ) o bezbře-
menné odepsání a knihovní výmaz níže uvedených
částic a připsání těchto do vlastnictví veřejného
statku, a tam sloučení do (nové) pozemkovéparce-
ly Č. 1016, okresní silnice (cesta, potok).

[Zde následuje celá tabulka § 1 a) Odstupní
a věnovací smlouvy bez vlastnoručních

podpisů odstupitelů.]
Za účelem dosažení souhlasu knihovních věřitelů

budiž nejprve zavedeno řízenípod!e zákona z 11.
května 1894, č. 126 ř. z.
Pokud se týče odstupovaných částic nad 100 K
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ceny, jest pnpojeno úřední potvrzení, že vyzývací
řízení podle zákona ze 6. února 1869, č. 18 ř. z.,
bylo již provedeno.
2. Současně se žádá o odepsání části veřejného

statku z původní poz. parcely č. 1016, cesta (potok).
a sloučení těchto k přilehlým soukromým parcelám,
jak na témže snímku katastrální mapy (geometric-
kém polohopisném plánu) jest zobrazeno a dole
v tabulce uvedeno. (Zákon z 25. července 1871, l:.
96 ř. z.)

[Následuje tabulka ~ 1 b) Odstupní a věno-
vací smlouvy bez sloupce o potvrzení resp.

podpisu veř. korporace.]

Přílohy:. 1. Odstupní a věnovací smlouva, 1 orig.,
2 opisy.

2. Úřední potvrzení o provedeném vyzýva-
cím řízení.

3. Potvrzení Okresního úřadu, že odstou-
pené části budou sloužiti veřejným úče-
lům.

4. 2 (3) kopie snímku katastrální mapy
(geometrického polohopisného plánu) .

Ve Vyškově dne .
L. S.

Okresní hejtman
Dr. N. N.

V. Uvedené vzory jsou velmi jednoduché a. pře-
hledné, lze s nimi vystačiti, po určité úpravě nebo
doplnění, ve všech případech, kdy se jedná o kni-
hovní pořádek pro veřejné cesty a komunikace.
Pro úplnost ještě poznamenáváme, že vzor knihov-

ní žádosti vyhotovené pro tytéž účely cestou mimo-
soudní uvádí spis: Dr. J. Bohuslava A. Hartmann,
Sbírka knihovních 'žádostí a usnesení, 8. vyd. z r.
1932, vzor 225, str. 447. Ovšem vzorec tento není
uspořádán tabelárně a proto ztrácí na přehlednosti
a jednoduchosti.
Závěrem možno říci toto: Zaměřil-li katastrální

měřický úřad nově zřízenou, přeloženou, rozšířenou
komunikaci nebo vodotok, a vyhotovil příslušné po-
četní i grafické podklady pro oddělení pozemků,
možno knihovní stav uspořádati dvojím způsobem:
1. cestou mimosoudní na žádost a náklad stran,
2. cestou soudní z úřední povinnosti.
Na první způsob bude jistě soud naléhati tehdy,

bude-li se jednati o komunikace, vodotoky vyšších
řádů nebo změny většího rozsahu, jako jsou novo-
stavby dálkových silnic, regulace řek a pod. Poně-
vakdž každý vlastník nemovitosti nebo kterákoliv
veřejná korporace jest oprávněna sama, bez práv-
ního zastoupení, žádati o uspořádání knihovního
stavu a k tomu příslušné nabývací listiny si vyhoto-
viti, poslouží tomuto účely uvedené vzory.

Nátlak soudu nebude však na místě, bude-li se
jednati o silnice, cesty, potoky ve správě obcí,
o okresní silnice, nebo jakékoliv změny podobného
druhu, když hodnota oddělovaných částic nedosa-
huje vesměs hranice 100 K. Tu bude povinností sou-
du, aby sám, podle shora uvedených platných naří-
zení, ujal se knihovního provedení a nenutil soukro-
mé držitele často k nákladnému uspořádání stavu,
z něhož jim nevzešel žádný prospěch.
Nám, kteří zaměřením dáváme první podnět k to-

muto řízení, jest povinností, abychom znalostmí
předpisů a radou přispěli držitelům i veřejným funk-
cionářům, jakým způsobem možno v uvažovaných
případech zjednati knihovní pořádek bez neúměr-
ných finančních nákladů. Vymýtíme tím zároveň
zakořeněný odpor držitelů proti všemu, co souvisí
s knihovním řízením a posloužíme tím jistě veřej-
nému zájmu.

P o zná m k are d a k c e Z. O. V poslední větě
odstavce f. vyjadřují autoři názor, že hranice 100 [{
je nízká a že brání využití zákona. Redakce k tomu
poznamenává .-
Hodnota 100 K (správněji 50 zl. rak.) zname'ná

sice měnovou číslici. z roku 1894, která není valori-
sována na číslici dnešni (asi 800 K), ale knihovní
soud má přesto možnost postupovati při stanovení
dnešní hodnoty benevolentně. Po rozumu ustanove-
ni § 5 zákona 126/94 ř.z. má se hodnota vypočí:'Iti
jako 70násobek pozemkové daně.~
Soud provede takový výpočet z úřední moci a po-

uži.ie k tomu cíli údajů katastrálního výtěžku. U mé-
něcenných pozemků může zde býti - zhruba řeče-
no -- i pozemek o výměře 1měřice.
S tím pak vystačíme ve dech případech, které

máme při mimořádné přehlídce na mysli a u nichž
běží o stálé obecní cesty, .iichž kni.hovní provádění
představu.ie změnu držby.
Nebude od místa vzpomenouti, že podobné star08t·i

ma.ií v míře neztenčené í jinde. Tak v čís. 15 z roku
1938 časopisu Al~gemeine Vermessungsnachrichten
píše Dr. Pinkwart, že v 32 pruských okresích zbývá
zaměřiti .15.900 km veřejných cest nových a přelo-
žených a 4.900 km vodních toků. Autor volá po z.ied-
nodušení knihovní procedury v Německu, kde vý-
hody cit. zákona ne.isou, zatím co u nás jsou, ale
zůstávají nevyužity.

O věci píše také italský kol. Pároli v čís. 6 roč.
VI. časopisu Rivista del Gatasto e degli servizi era-
riali v Římě.
Pro katastrální službu měřickou a pro civilní ko-

7egy .ie příspěvek našich mladých spolupracovníků
velmi aktuální.

Každá mapa, není-li soustavně doplňována, ztrácí
na hodnotě tím více, čím více změn přibylo od doby
jejího vyhotovení. Proto zejména katastrální mapa
trpí nedoplňováním nejvíce, neboť důvodů ke změ-
nám je tu příliš mnoho. Tyto zkušenosti vyvolaly

nutnost vydání reambulační instrukce z r. 1865 a
v nejnovější době řadu opatření k provedení ream-
bulace katastrálních map na Slovensku a býv. Pod-
karpatské Rusi.
V posledním případě šlo o mapy, vyhotovené ko-
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lem roku 1860 a později, vesměs metodou měř. stolu.
Kvalita těchto map s ohledem na jejich stáří byla
velmi dobrá a nejnovější zákresy do těchto map
ukázaly jejich velmi pečlivé vyhotovení a souhlas
se starými zákresy nezměněnýeh předmětů měření
je až obdivul1odný. Reambulace se měla týkati ce-
lých tisícovek mapových listů, vyhotovených téměř
před 70 lety a buď vůbec, nebo jen spoře doplněných
nastalými změnami. Práce prováděly katastrální
měř. úřady svými měřičskými inženýry zpravidla
na originálních listech a to v obvodu místních tratí
metodou měřických přímek připojených na zachova-
né pevné body, v mapě zakreslené. Trati venkovské
byly ve značné části reambulovány graficky. Ma-
pový list se prostě napjal znovu na rýsovku měřic-
kého stolu a týmž způsobem, jakým byla mapa vy-
hotovena, byla nyní doplňována. O způsobech, jak
napínati mapové listy a získaných zkušenostech
bylo pojednáno v Č. 2 Zeměměřičského věstníku
z r. 1938, na str. 41 a další.
Ani uveřejnění toho článku nevyvolalo otázku,

kterou jsme uvedli v nadpise. Je možna grafická re-
ambulace map? Všimněme si proto základních úka-
zů, které tyto práce provázejí. Prvým a rozhodují-
cím je tu srážka mapového listu. Není nového pů-
vodu, neboť se projevila ihned po sejmutí listu s rý-
sovky a poruší se novým napínám listu na stolovou
desku. Jeví se pravid,elně v každém směru různá a
absolutní její velikost zjistíme toliko v obou hlav-
ních směrech sekčního rámce, nemáme-li snad po
ruce ještě souřadnice jiných pevných bodů (trigono-
metrických, polygonál. a pod.). Přímá spojnice ro-
hových bodů sekčního ráce nám jasně ukáže defor-
maci sekčních čar. Zjistíme snadno, že tato defor-
mace není bezyýznamná, neboť zborcení čáry dosa-
huje uprostřed maxima a činí až 3 i více metrů.
Kdybychom si představili možný případ, že. v pří-
rodě byly kdysi zaměřeny 3 pevné body, z nichž prvý
byl situován v rohu sekčního rámu a další dva tak,
že se nacházely uprostřed sekčních čar, prvý o stej-
né souřadnici X, druhý o stejné hodnotě T, pak by
bez dlouhého badání vznikla v nás odůvodněná po-
chybnost, je-li vůbec možný grafický způsob rayono-
vání, s ohledem na proveditelnost o:rientace měř.
stolu vzhledem k těmto bodům. Jelikož rayonování
na měř. stole a tudíž celá mapovací metoda měř.
stolu je v principu konformní zobrazování části te-
rénu na rýsovací desku v určitém měřítku, zjiš.těme,
Jaký vliv má srážková deformace na velikost úhlu,
který svírají spojnice výchozího bodu s bodem' tře-
tím.
Vezměme v prvé řadě v úvahu velikost srážko-

vého koeficientu ve směrech osy X a Y, které do-
vedeme nesporně zjistiti. Je to poměr délky na mapě
odměřené k délce skutečné a jeho hodnota je větší,
nebo menší než 1 podle toho, vykazuje-li mapa roz-
tažení, nebo srážku. ~ .
Spojnice počátku s určitým bodem SVlra s klad-

nou osou X směrník a, jemuž odpbvídá v mapě hod-
nota a'. Vzdálenost tohoto bodu od počátku nazve-
me r, které odpovídá délka obrazu r'. Průmět kon-
cového bodu paprsku vytíná na souřadných osách
úseky x, y, jejichž délky obrazů jsou x', y'. Platí
pak vztahy:

x'=ax
y'~by
x2 + y2 = r2

za předpokladu, že hodnota délkové deformace ve
směru osy X je a a ve směru osy Y je b. Z uve-
dených rovnic plyne dále rovnice

x'! ylt
---:'-2 + b" 2= 1a-r -r

x = r. cos c:
y = r. sin a

vyjadřující analyticky elipsu o délce poloos ar, b r
a tím jsou současně stanoveny krajní meze délkové-
ho zkreslení. V libovolném směru je velikost délko-
vého zkreslení

mx" = a2 cos2 [( + b2 sin" c:
Nás však zajímá velikost úhlové deformace. S po-

užitím předchozích vztahů plyne, že
a r cos v: = r' cos c'
b r sin c: = r' sin CI'

b
tg u.

a
Úhlová deformace je rozdílem obrazu směrníku CI'

a jeho skutečné velikosti c
!':, c,: = c' - c:

takže
sin (c:' - a) = sin cOS,c- cos cI' sin c: (II)

Diferencováním rovnice (I) a stanovením maxima
můžeme vyjádřiti směrník, jehož deformace je ma-
ximální:

dc:' bdu
dc: - dc/oCOS2~/- licos2v: '

Z této rovnice a pomocí vztahů dřívějších plyne
po krátké úpravě

tg c:max=± t:
tg a' .=+l/~ma-t ~ i a

• v. tg u 1
Vlme ale, ze sIn c:=-==, cos cc= -I--~-- c.1'1+ tg2

[( V1 +tg2c:
Dosaďme poslední 4 rovnice do rovnice (II), pak

tg [(' - tg cc
sin (CC'-CC)=V1+-tg2cc.V1+tg2c:

b-a
sin (a'-(;)max= b+a

Postup i výsledek je naprosto shodný s vyšetřo-
váním úhlové deformace kartografických zobrazo-
vání. Maximální deformace úhlová !':, Ul je pak dvoj-
násobná směrníkové

6(') . b-a
-~m(JJ' = arc sIn --- (IV)2 b-j--a

Úhlové zkreslení je tudíž v různých směrech růz-
né a dosahuje maximální hodnoty podle vzorce
(IV). Výjimečný případ konformního zobrazení ray-
onováním na měř. stole by nastal tehdy, když by
a= b, který možno jen velmi těžko předpokládati.
Danou otázku musíme proto bezpodmínečně zodpo-
věděti záporně, neboť vyčíslení vzorce při dosazení
obvyklých hodnot srážky sekčních č1ir nám posky-
tuje výsledek úhlové deformace tak značný, že ne-
může býti ani v praxi bez porušení přesnosti mapy
Zanedbávána. •
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Posudky.

Ing. Dr. techn. J. K I o b o u č e k: Vyměřování pl'ldy.
(2. vydání.) Brožovaná kniha normálního formátu A5
096 stranách se 63 obrázky v textu. Vydala odborová sku-
pina 'stavební Jednoty soukromých zaměstnanců v prů-
myslu a výrobních živnostech v Praze XII., Bismarckova
4. Cena 25 K.
Jmenovaná korporace si obrala za úkol, vydávati pro

své členy ve vhodných příručkách přehledně látku z obo-
rů, které mají vztah k praktické jejich činnosti. Redakcí
těchto příruček pro stavitele byl pověřen náš kolega Ing.
Bohumil P o u r. Jakožto čís. 7. příruček vydala právě
před vánocemi r. 1940 knížku »Vyměřování půdy«, v níž
jsou způsobem informativním otištěny ony základní partie'
praktické geometrie, jež by mohly interesovati stavitele,
případně mohly mu posloužiti při provádění soukromých
měření v některých jednoduchých případech.
Obsah spisku je tento: Po úvodním vymezeni měl' dél-

kových, plošných a úhlových je vykládáno krátce o měření
délek latěmi a pásmy, popisuje se vytyčování kolmic hra-
nolky a zrcátky, ukazuje se na základní způsoby měření
a výpočtu ploch jednoduchými prostředky, načež obírá se
autor měřením úhlů a podává schematický výklad jedno-
duchého theodolitu.
Více stránek je věnováno nivelaci a tachymetríi a to

jak popisu strojů a úpravy jejich při měření, tak také
metodě měřícké a zhodnocení její pro výškopisné a polo-
hopisné plány.
Po výkladu těchto stěžejních partií nižší geodesie je

připojena kapitola, jež probirá některé úlohy z praktické
geometrie. Jest to vytýčení přímky, prodloužení její, prů-
sečík dvou přímek, sestrojení rovnoběžky v terénu, vytý-
čení oblouku kruhového nad daným průměrem, vytýčení
kolmic bez překážky i s překážkou, určení vzdálenosti
dvou bodů, není-li možno přímé měření a nejsou-li případ-
ně body přístupné a p., trigonometrické určení výšky .
. věže atd.

Jako vhodný doplněk ke geodetické látce jsou připoje-
ny stati o mapách katastrálních, jejich vzniku, rozmno-

,
P ft A

Zvětšování katastrální mapy. Současně prováděné nové
katastrální měření hlavního města Prahy podle kat. zá-
kona z r. 1927 nese s sebou mnoho úkolů a povinností,
jichž splňování přináší v určitých případech různé obtíže.
Jedním z nich jest revise pozemků města Prahy a ve-

řejného statku, jež klade značné nároky na přípravné
práce pro vytýčení a stabilisování hranic. Nejčastěji jest
nutno zhotoviti revisní vytyčovací plán, jenž sám vy-
žaduje zpravidla více času než vlastní vytýčenÍ. Jeho
hodnota v poměru k přesnosti map nového katastr. mě-
ření, je tím větší, čím pečlivěji a odpovědnějí se všech
předepsaných hledisk technických byl zhotoven.
Zpravidla děje se tak zvětšením části katastrální mapy

do žádaného měřítka. Dnešní katastrální mapy nesou
nutné odchylky v kresbě nejen od skutečnosti, ale i ony,
vzniklé obnovováním grafickým a reprodukcí. Odchylky
z prvého měření katastrálních map zavinil měřičský stůl,
měřič, území svah ovitá, hornatá, špatná viditelnost, ne-
přesnost kreslířská atd., kteréžto odchylky se pak dalším
obnovováním v reprodukci jen zvětšovaly.
Další odchylky vznikly změnami zaměřenými polygo-

nálně. Přesnost vsazení polygonální~h tahů do katastrál·
ní mapy je závislá na tom, s jakou přesností se shodují
použité orientující prvky a na jejich počtu. Výpočet poly·,
gonálních měření má pak stejně cenu pouze místní pro
územní část právě použitou.
Pokud se týká zvětšování katastrální mapy do žádané-

ho měřítka, přichází především v úvahu z vět š o v á n í
pan t o g I' a f e,jll. Tento způsob je sice velmi dobrý, po-
hodlný, ale jeho úspěch je odvislý od přesného objíždění

žování a udržování v evidenci, o organisaci katastrální
měřické služby, čtenář se seznamuje se základním měřicc
kým materiálem a právními předpisy pozemkového ka-
tastru, aby mohl případně poraditi stranám při různýc;h
záležitostech pozemkové držby.
Poslední stať je věnována pozemkovým knihám, jejich

veřejnoprávnímu významu, vnitřní organisaci a obsahu
pozemkových knih, knihovnimu zápisu a mapě, manipulaci
při zjišťování knihovního stavu a jiným látkám souvisejí··
cím s knihou pozemkovou.
Kniha je určena pro stavitele, kteří potřebují poznati

jenom základní prvky vyměřování a vzhledem k tomu je
látka projednávaná jen elementární bez všelikého doka-
zování a strojových rektifikací a chyb. Probíraná látka je
uspořádána metodicky, výklad je všude jasný a plně
srozumitelný, obrázky jsou vhodně voleny a provedeny
s největší péčí. Svým obsahem může kniha posloužiti
i mnohým pomocným silám technickým v geometrických
a jiných kancelářích. Fiala.

Dipl. Ing. K. R u b e: Photogrammetrie. Brožovaná kníž-
ka o 111 stranách rozměru 16 X 23 cm, s 83 obrázky
v textu. Vyšla v nakladatelství O. Elsner, Berlín-Wien-
Leipzig 1940. - Cena 36 K.
Uvedený spisek je čtvrtým svazkem v knižnici »Hand-

biiche1' filr das Vermessungswesen«, určené v první řadě
všem německým průmyslovým školám (»Staatsbauschu-
len«) při nichž jsou zřízena zeměměřičská oddělení.
Autor je spolupracovníkem Zeissových závodů v Jeně.
Knížku sestavil účelně. Matematickou část a geometrické
vztahy podal co nejstručněji, aby čtení a studium nevy-
žadovalo zvláštních předběžných znalostí. Spíše se ome-
zil na popisování důležitějších fotogrametrických pří-
strojů a naznačil pracovní postup. V knížce najdeme též
několik nových diagramů a vyobrazení a popis novějších
přístrojů pro pozemní fotogrametrii (nové fototheodolity
a malý autograf). Knížka je napsána srozumitelně, má
pěkné obrázky a je tištěna na pěkném papíře. Lze ji do
poručit každému, kdo by se chtěl stručně seznámit se zá-
klady pozemní a letecké fotogrametrie. Klobouček.

hranic zákresu. Pak není také všude mozne Sl Jej poří-
diti. Celkem velmi dobrý způsob je z'v ě t š o v á n í na
o s y, kde v jedné ose je obsažena některá z nejdelších
stran větší plochy;, zvětšení je kontrolováno na úhlopříč-
ny. Tento způsob je poměrně zdlouhavý, ale při nutné
pečlivosti dojde se k žádaným výsledkúm. Nemůže se
však jednati o větší územní plochy.
Obyčejně se při zvětšování dochází k poznání, že zvět-

šený zákres nezapadá dobře do plánu polohy hl. města
Prahy, pokud se jedná o část území zastaveného. Zasta-
vená část není však v katastrální mapě zpravidla dobře
zakreslena jak půorysně, tak orientačně, takže třeba na-
před' vyš~třovati odchylky, opravovati katastrální mapu
dle plánu polohy a tento zase podle katastrální mapy.
Od tohoto postupu, pokud je možno se chytiti pevných
přédmětů (čím více, tím lépe) lze očekávati dobrých vý-
sledků, ba lze žádané vytyčování hranic převésti na po-
Iygonální síť plánu polohy. Při tom vyjdou na jevo také
všechny nesrovnalosti a odchylky jak v mapě katastrální
tak hlavně v plánu polohy, kde jsou zakresleny hranice
otevřených území dle stavu užívání (pokojná a nesporná
držba, nedovolené zábory atd). Tímto způsobem bylo
pokud možno postupováno při zahájení nového měření
hl. m. Prahy, pokud odchylky od původních katastr. zá-
kresů se úměrně při nezměněn$'ch plochách vyrovnávaly.
Jedině pří velikých a nepřípustných odchylkách, při plo-
chách jinak důležitých, při stavu zcela neznatelném, nebo
nedoložitelném plány knihovními, vzešlými z titulů 'za-
stavovacích a upravovacích, po dobrém lustrování v soud-
ních knihách, archivech katastr., civilních firem, muselo
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se sáhnouti k jedinému prameni: katastrální mapě a
potřebný její stav územní k vytyčovacím účelům zvětšiti.
Prováděti z vět š o v á n í p o m o ci o d s u n o v á n i

k a t a str á I ním i měř í t k y 1: 2880 je práce na-
nejvýš obtížná pro odhadování noniů. Lepších výsledků
lze docíliti měřítky a trojúhelníky pro měřítko 1 : 720,
jejichž dílky jsou větší, více děleny, takže lze jimi ód-
hadnouti ještě 2 cm, a výsledky pak čtyřmi násobit (dě-
lit). Zdržení početní jistě vyváží přesnost výsledků.
Konečně jediný spolehlivý způsob zvětšení katastrální

mapy je c e s t a fo t o g r a f i c k á. Na mapě se sta-
noví buď nejméně 3 body tvořící přibližně rovnostranný
trojúhelník, nebo kolem zvětšovaného území se narýsuje
přesně pravoúhlý rámec (ještě lépe kruh) jehož strany
(průměr) jSOlJ stanoveny na celé metry. Rámec (kruh)
se v měřítku 1 : 720 přesně narýsuje na kladívkový papír.
Pořídí se napřed negativ na skleněnou desku (reproduk-
ční) žádaného území i se zakresleným rámcem (kruhem)
kolem něho z katastr. mapy za předpokladu její rovno-
běžnosti s plochou katastr. mapy.
Při zvětšování musí býti plocha negativu rovnoběžná

s: deskou zvětšovacího přístroje. Na ni se položí jmeno-
navý kladívkový papír s rámcem (kruhem) dříve zvět-
šeným. Do stran tohoto rámce (obvodu kruhu) se zvětši
rámeček (kroužek) s částí katastr. území na desce tak,
až nastane úplné jich krytí (koincidence). Pak se kladívko-
vý papír nahradí lesklým bromostříbrným papírem zvět-
šovacím, provede se exposice, vyvolání, ustálení, vyprání
a usušení. Poněvadž zvětšovací papír vymáčen a usušen
podlehne patrně srážce (roztažení) nutno se měřením
stran rámce (průměru kruhu) přesvědčiti v jakých me-
zích srážka (roztažení) nastala a s tím pak při dalši
práci počítati. Zvětšená katastrální mapa fotografickou
cestou zachová věrnou konfiguraci jednotlivých ploch a
lomových bodů a vsa'zení zvětšeniny do okopírovaného
plánu polohy (pausem na zvětšeninu) provede se lehčeji
nežli způsoby dříve uvedenými. Postup pomocí 3 zmíně-
n)"'ch bodů jest sice odbornější, poněkud obtížnější a jak-
koli dá naprosto shodný výsledek ve zvětšení, je způsob
pomocí pravoúhlého rámce (kruhu) lehčí a rychlejší.
Velmi dobře se osvědčuje zvětšovací přístroj se samočin-
ným ostřením. Ba je možno touto cestou po předchozím
vyšetření srážky mapy a za dodržení dob koupání papíru
v lázních a ve vO,dě, srážce předejíti (vyskytuje se dva-
krát: jednou z mapy katastr., po druhé koupáním) a
o tuto při zvětšování do rámce (kruhu) zvětšení opraviti.

Hyka
Osamostatnění zeměměřické služby u Zemského úřadu

v Brně. Od 1. ledna t. r. bylo u zemského úřadu v Brně
po devítileté přestávce opět znovuzřízeno samostatné
zeměměřické oddělení VII/19b, jehož přednostou byl
jmenován Ing. Dr. techn. Josef R ů ž i č k a, známý spol-
kový pracovník a dlouholetý redaktor Zeměměřičského
věstníku.
Samostatné měřické odděleni bylo u zemského úřadu

v Brně zřízeno již v roce 1929, ale 1. lednem 1932 bylo
při restrikci technických oddělení zrušeno a jeho agenda
včleněna do oddělení všeobecného VII7f9. Tak tomu bylo
až do 1. 1. 1941, kdy z pOJ2udu p. zemského přednosty
technické služby Ing. Jar. C ech a a za cenné podpory
brněnské odbočky SIA byla, vzácným porozuměním 'pre-
sidia, opět měřická služba osamostatněna.
Všichni měřičtí inženýři uvítají jistě s povděkem od-

činění této dlouholeté stavovské křivdy, kterou celft
technická veřejnost brněnská s nimi těžce nesla.
Přednáška o scelování pozemků. V rámci extensí České

Akademie Zemědělské v Praze přednesl dne 28. listopadu
1940 v přednáškové síni Domu Zemědělské Osvěty v Pra-
ze XII. zemědělský komisař zemské komise pro agrární
operace v Brně Ing. Bohumír Ne p e v n Ý přednášku na
vť\lmi časové thema »Hospodářský význam scelování po-
zemků«. .
Přednáška byla zahájena úvodem generálního tajem-

níka ČAZ, odborového přeunosty Ing. Dr. E. R e i c ha,
který zdůraznil nutnost využití všech vymožeností tech·
nického pokroku ku zvýšení výsledků zemědělské prvo-
výroby zejména v dnešní dané době.
Přednášející, který jest hospodářským znalcem a úřed-

ním odhadcem agrárních úřadů na Moravě, rozvrhl svůj
referát do těchto hlavních oddílů:

Historický vývoj scelování pozemků v našich zemích -
průkopníci scelování na Moravě, první dobrovolné scelo-
vání Skopalíkovo v Záhlinicích u Holešova - příčiny nut-
nosti úprav pozemkové držby scelováním pozemků, dě-
lením a regulací užívacích a správních práv na společ-
ných pozemcích a zaokrouhlováním velkých pozemkových
komplexů - hospodářský účin scelování pozemků pro ze-
mědělce, obec, okres, region - scelovací technika a me-
thodika - užití výzkumnických postupů ve scelování -
hospodářské problémy a výsledky provedených scelování
- scelovací zákonodárství - potřeba urychlení hospodář-
sko-technických úprav pozemkové držby - očekávaný
rozvoj scelování pozemků na Moravě i v Čechách.
Velmi četné posluchačstvo z řad zástupců úřadů i z kru-

hů zajímajících se o snahy zintensivnění zemědělského
podnikání u nás vyslechlo s naprostou pozorností zají-
mavé údaje přednášejícího ze zkušeností agrárních úřadů
na Moravě, přesná a poučná data vedených statistik, ja-
kož i vysvětlení a doplnění četných mapových ukázek
z dosud provedených scelování moravských. Obzvláštní
pozornosti těšily se mapy znázorňující stav před a po
scelování v jednotlivých katastrálních územích a ukázky
vzorných úprav místních tratí scelených obcí a jejich nej-
bližšího okolí pro zastavovací plány.
Jest si jen přáti s přednášejícím, aby konečné opatření

zákonitých podkladů agrárních operací také pro Čechy
vlád. nař. čís. 171/1940 Sb. a věnování zvláštních ohledů
územím, která byla již, či budou, dotčena stavbami veli-
kých komunikací a vodních cest, mělo v brzku žádoucí
výsledky v rozmachu scelovacích prací všude tam, kde
tato radikální úprava pozemkové držby z jakýchkoli dů-
vodů je žádoucí pro naše zemědělství. K~·.
Zeměměřičské oddělení ministerstva veřejných prací

v nových místnostech. Ministerstvo veřejných prací sdě-
lilo tisku, že jeho oddělení II1/7 (zeměměřičské) se pře-
stěhovalo z dosavadních místností v Praze XVI., Jahnova·
č. 6 do Prahy II., Žitná ul. 12 (telefony č. 250-47-8).
Berlínská vysoká škola technická. Na berlínské techni-

ce začal v lednu první trimestr vyučovací pro 5 fakult
které jsou na ní zastoupeny, a to: I

I. Pro obecné vědy, matematiku, fysiku, chemii a hos-
podářské vědy.
II. Fakulta stavební: pro architekturu, pro stavební

inženýrství a zeměměřičství.
III. Fakulta pro strojnictví, elektrotechniku, stavbu

lodí a lodních strojů a letectví.
IV. Fakulta pro hornictví, hutnictví a důlní měřičství.
V. Zbrojní fakulta.
Kromě toho je, upraven vně j š í úst a v (Aussenin-

stitut d. T. H.), jehož správce je prof. Dr. Bruno Se e-
g e r t. Úkolem jeho je převzíti všecky vědecké práce z ce-
lého souboru technického, jejichž provádění je ve všeobec-
ném zájmu, ale .nespadají do pravidelného okruhu jednot-
livých fakult. Dále sem spadají: .
a) další vzdělávání vědecky a technicky vzdělaných

osob, které chtějí udržeti své vědomosti o pokrocích své-
ho oboru na výši doby,
b) pěstování zvláštních oborů, které nespadají do

obecného rozvrhu učebného vysoké školy, jakož i "řešení
jiných nutných otázek časových.
Přednášejí kromě vysokoškolských profesorů zvláště

vynikající odborníci mimo vysokou školu. Rozsah před-
nášek není vázán trimestrovým rozvrhem. Přednášky
jsou přístupny pro každého, jenž doufá že je může sle-
dovati a pořad jejich oznamuje se na' černém prkně a
v novinách. Zápis těchto účastníků není nutný.
Zajímavo je, že pro zopakování vědomostí potřebných

zvláště,: prvém roce jsol;l zřízeny přípravné kursy z m a-
tel!lat.lky: mechanl~y, fysiky, chemie, des-
k r 1ptI V n 1 g e o m e t r 1 e a tec hni c k é h o k r e s-
lení.
Návštěvníci techniky - německé národnosti - se dělí:
a) na s t ude n t y řád n é (mit grosser Matrikel),
b) na studenty mimořádné (mit kleiner Matri-

kel), jen na dva semestry,
c) na p o s I uch a č e, kteří si zapisují jednotlivé

přednášky, o jejichž přijetí rozhoduje rektor.
Studenti platí při zápisu .
Studijní poplatek za trimestr

30,- ř.m.
80,-' »
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Vyučovací poplatek za přednášky a cvičení
za týdenní hodinu a trimestr

Za půldenní praktikum
Za celodenní praktikum
Za spotřebované hmoty při cvičení platí se
vložné . 25,- »

Příspěvky na studentstvo a sociální poplatky 23,- »
Příspěvek na tělesnou výchovu. 5,- »
Poplatek za garderobu 2·- »
Všichni studenti jsou pojištěni protí úrazu (pracovní

neschopnost, invalidita, smrt), pokud se přihodí v míst-
nostech techniky nebo ústavů, jakož i na cestě do školy
z domova nebo opačně, dále na vycházkách za vedení
profesorů, nebo při sportu za přítomnosti učitele sportu.
Všichni studenti prvých tří trimestrů musí se vykázati
průkazem, že byli účastni základního výcviku tělesného,
aby mohli býti zapsáni do čtvrtého trimestru. Cizinci
jsou vítáni, ale podrobeni řadě předpisů před připuště-
ním k zápisu.
Vysoká škola technická uděluje těm, kteří se podro-

bili di p lom o v é z k o u š c e stupeň diplomovaného in-
ženýra (Dipl. Ing.) nebo diplomovaného chemika (Dip!.
Chem.). Poplatek za prvou část diplomové zkoušky (Vor-
priifung) je 40'- ř. m. a za druhou část 80,- ř. m.
Kromě toho zavedeny jsou ještě státní zkoušky pro k a n-
d i dát Y u čit e I s tví na vyšších školách, pro v y š š í
!l t a v e b n í s I u ž b u správní, pro vy š š í spr á vn í
s I u ž b u po š t o v n í, pro s I u ž b u nám o ř ní, pro
vy š š í zem ě měř i č s k o u s I u ž b u, při níž se žádá,
aby kandidát po složení diplomové zkoušky prakázal
33měsíční výcvik ve správní službě měřické. Kromě toho
uděluje technika též d o k t orá t y; promoční poplatek
je 200.- ř. m.
Zajímavý je pořad pro diplomové zkoušky pro země-

měřiče:
A. prvá část diplomové zkoušky (Vorpru-

fung) může se skládati nejdříve na konci třetího semestru
a skládá se:
a) Z poSudků o předepsaných pracech cvičebních a t6:

1. z deskriptivní geometrie, 2. z kreslení plánů a map,
3. z kreslení strojů geodetických, 4. ze zeměměřičs.tví;
b) ze zkoušky ústní, která se skládá: 1. z deskriptivní

a projektivní geometrie, 2. z vyšší matematiky, 3. z fy-
siky a technické mechaniky, 4. z geologie, morfologie,
půdoznalství a kulturně' technické botaniky, 5. ze základů
zeměměřičství, ze znalostí strojů měřičských a theorie
chyb, 6. z národního hospodářství, z obecné vědy právní,
z práva státního a správního, z práva pozemkového' a
z knih pozemkových.
, B. H I a v n í č á s t di p lom o v é z k o u šky (Hallpt-
priifung) možno skláda'.j nejdříve na konci Sedmého se-
mestru, z nichž aspoň tři semestry musí uplynouti od
složení prvé části, a skládá se ze tří odddílů:
a) Z posudků o předepsaných pracech cvičebních:

1. z vyměřovacích cvičení, 2. ze znalosti měřičských stro-
jů, 3. z vyrovnávacího počtu, 4. z fotogrametrie, 5. z pro-
jekcí mapových, 6. z astronomicko-geografického určo-
vání polohy, 7. vyměřování zemí, 8. z katastrální tech-
niky, :ie scelování a z osidlování, 9. z kulturní techniky,
ze stavebního inženýrství, zvláště ze stavby měst a silnic.
b) Diplomová práce. '
c) Ze zkoušky ústní, která zahrnuje: 1. zeměměřičství

i s topografií, 2, nauku o mapách, o projekcích a o re-
produkční technice, 3. vyrovnávací počet, 4. fotogra-
metrie, 5. vyměřování zemí i s astronomicko-geografic-
kým určováním místa, měření zeměkoule a vybrané stati
z geofysiky, 6. katastrální techniku a scelování země-
dělských pozemků, 7. kulturní techniku, stavební inže-
nýrství, zvláště stavbu měst a silnic, 8. n~Jku o země-
dělství a oceňování pozemků.
Na fakultě hor nic k é byly zavedeny nové předpisy

pro diplomovou zkoušku z důlniho' měřičství ze dne
1. dubna 1938.
A. P r v á č á s t diplomové zkoušky pro důlní měřiče

skládá se:
1. z matematky, deskriptivní geometrie a mechaniky,

2, z fysiky, 3. z chemie a prubířství, 4. cvičební práce
z elementárního důlního měření;
b) Ústní zkouška, která zahrnuje: 1. základy důlního

měři~ství, 2. matematiku a technickou mechaniku, 3, fy-

2'50 ř. m.
20,-
30,-- »

siku, ~: chemii, 5. mineralogie i se znalostí nerostů, 6.
geologu a nauku o zkamenělinách, 7. základy práva ve-
řejného a občanského, 8. základy hospodářských věd.
B. H I a v n í č á s t diplomové zkoušky obsahuje:
a) Posudky předepsaných prací cvičebních a to: 1.

z důlního měřičství a nauky o' strojích měř., 2. ze znalosti
důlních ,škod, 3. z důlně měřičského rýsování, 4. z důlně
stavebmch prací.
b) Práce z oboru geologie nebo z nauky o ložiskách

tak vyměřená, aby uchazeč mohl ji dokončiti za čtvři
t~n~ .
c) Diplomová práce z oboru důlně měřičského na kte-

rou v~měřeny jsou tři měsíce. '
d) Ustní zkouška obsahuje: 1. důlní měřičství a nauku

o strojích měř., 2. vyměřování zemí, katastr a odhady,
3. vyr?vnávací počet, 4. důlně stavební p'ráce, 5. užitá
geofyslka, 6. nauka o ložiskách a užitá geologie, 7. právo
důlní a pracovní jakož i sociální pojišťování 8. nauka
o důlním hospodářství. '
Tyto předpisy jsou zajímavé s ohledem na obdobné

předpisy na našich vysokých školách technického směru.
'''-K

Společnost císaře Viléma na podporu vědy. Své třiceti-
leté trvání oslavila dne 11. ledna .1941 »společnost císaře
Viléma na podporu vědy« (Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft
zur Forderung der Wissenschaften - KWG). Společnost
založena byla podle myšlenek, které již Humboldt sledo-
val, totiž aby byly zřizovány ústavy jako doplňky vyso-
koškolských ústavů, které by však měly za úkol sledovati
jen čistě badatelskou práci. Jejich ředitelé měli býti vě-
dečtí pracovníci a měli býti sproštěni povinností učitel-
ských, měli býti podporováni řadou nejlepších pracovní-
ků, vyzbrojeni všemi technickými pomocnými prostředky,
aby se mohli věnovati novým problémům.
Na těchto zásadách byla založena, 11. ledna 1911, tato

společnost, která si budovala své ústavy a začala se uplat-
ňovati mezinárodně. Vybudovala ústav pro fysiku (Kaiser-
Wilhelm-Institut flir Physik), pro bádání o železe (KWI
flir Eisenforschung), atd. '
Prvým presidentem byl Adolf von H a r n a c k. Světová

válka uložila společnosti mnoho nových úloh, které byly
í·ešeny. Po převratu v r. 1933 měla společnost vybudováno
již 16 ústavů a prokázala své služby nejen doma, nýbrž
i navazováním vědeckých styků s cizinou. Nacionálně so',
cialistický stát přidělil společnosti další nové úkoly a spo-
lečnost se snaží tradici německé vědy dále pěstovati.
Druhým presidentem byl fysik Max P I a n c k a ko-

nečně od r. 1937 Carl B o s c h, který loňského roku ze-
mřel. Bosch uznal, že za dnešního stavu vědy a její spe-
cialisace skutečně jen společná 1\ráce v příbuzných a styč-
ných odvětvích - jako fysika, chemie, biologie a medi-
cina - může přinášeti nové v)'sledky a objevy.
K tomu přistoupila nyní čtyřletka (Vierjahresplan)

s úlohami pro b á dán í ú čelo v é, to jest okamžitá čin-
nost vědecká pro řešení nutných určitých problémů. Tím
není ovšem 'nijak omezena badatelská práce, když na př.
ústavy fysikální, chemické a technické řeší důležité prob-
lémy pro zásobování Říše surovinami, nebo jest-li bio-
logický a medicinský ústav se zabývají výživou lidu, jeho
, zdravím a pod.

Kromě toho společnost jak vrcholná organisace má spo-
jovati široké kruhy veřejného a soukromého života svými
přednáškami. Dále ve svých kulturních snahách zasahuje
společnost za hranice a pěstuje styky se zahraničními vě-
deckými pracovníky a zve je do Říše, provádí kulturni
výměny jako s Italií, se ŠpanělSKem, s Uhrami a Bul-
harskem.
Po r. 1918 se jmění společnosti značně ztenčilo a musila

zápasiti o své bytí, ale přes to dovedla vědeckou pověst·
svou doma i v cizině si zachovati. Dnes Říše financuje
společnost a je i ód různých vládních míst podporována
a brána na potaz. Zvláště v úzkých stycích pracuje spo-
lečnost s říšským ministerstvem výchovy, výživy, letectva,
se zahraničním úřadem a s říšským úřadem pro hospodář.
ské vybudování, kteréžto korporace mají též své zástupce
v senátě společnosti. Rozvoj činnosti představuje dnes
37 badatelských ústavů v Německu i v zahraničí, 800 vě-
deckých pracovníků a přes 2000 publikací vydaných"v mi-
nulém roce, -K
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SPOLEK CESKÝCH INZENÝRú SIA
V PRAZE.

Vážený pane kolego!

Sjednoceni v SIA, zahajujeme druhý rok čimosti. Při té příležitosti Vám děkujeme za pocho-
pení, kterým Jste v minulém období sledoval zájmy spolku i odboru.

I Je nás již téměř devět set. Předkládáme vám úplný seznam členů. Zjištěte laskavě, zda Váš
zápis i adresa jsou správné. Případné odchylky sd ~lte korespondenčním lístkem ústření spolku, je to
důležité, jmenovitě k řádnému zasílání časopisů a spolkových zpráv.

Nahlédněte laskavě do seznamu a pokuste ;>ezískati do spolku všechny ze svých známých, kte-
rých tam nenajdete. Přispějete tím k utužení a posílení zájmů zeměměřičských inženýrů a inženýr-
ského stavu vůbec. K tomu účelu přikládáme členskou přihlášku. Nově se hlásící členy laskavě upo-
mrněte, že členské příspěvky lze platiti splátkami. Příspěvek je jednotný 100 K. Každý člen
dostane zdarma Vestník S/A a členové zeměměřičského odboru Zeměměř1čský obzor.

Doufáme, že i v tomto roce se pilně zúčastníte členských porad i práce ve spolku.
S .kolegiálním pozdravem:

Ing. KAREL RYKR v. r.,
předseda.

Ing. VACLAV KRUMPHANZL v. r.,
II. jednatel.

Adamec Bohus1. Ing., měř. komisař, Kmú Nová Paka.
Adámek Jiří Ing., Praha 1., Betlemské nám. 8.
Adl~r, Antonín Ing., měř. rada, Praha 11., V Jirchářích

c.3.
Andres Jan Ing., měř. komisař, Kmú Praha, no\·.··m.
Antoš Václav Ing., měř. úředník, Bubeneč, Radeckého

620. •
Baar Josef Ing., m·ěř. rada, Brno, Kaunicova 14'11.
Baběrád Josef geom., civ. geúm., Říčany u Prahy.
Habík Frant. Ing., měř. úředník města Zlína, Brno XVI.,

'1v. uecna lili
Baďura Vilém Ing., měř. úředník měst. stav. úř., Olo-

mouc, Hitlerovo 1.
Bahenský Zdeněk Ing., Praha IX" Královsk:o' 245.
Balaš Frant. Ing., civil. geometr, Telč č. 231.
Baratov Josef Ing., měř. komísař, Kmú Praha, n. m.
Bárta Frant. Ing., měř. rada, Brno, Kotlářská č. 27.
Bartík Bedřich Ing., měř'. komisař, ZH. Praha, Pra-

ha 11., Berlínská 12.
Bartoš Jiří Ing., měř. úředník, Pardubice, Wi!sonova 63.
Basel Prokop Ing., civ. geom" Třebíč, Karlovo nám. 40.
Bauer Ferdinand Ing., měř. rada, Agrár. operace, Praha.
Bauer Zdeněk Ing., měř. komisař, Zeměp. ústav; Praha

VII., Veletržní palác.
Béhr Jaroslav Ing., praha XII., Hradecká 20.
Bednář Frant. Ing., Rebešovice 34, p. Rajhrad.
Benda Karel Ing., Praha XL, Hájkova 21. ,
Beneš Antonín Ing., ústřed. rada v. V., Praha VIL, Frin.

dova 32.
Heneš Ivo Ing., civ. geom., Písek, Hálkova č. 1.
Beneš- Josef Ing., vrch. měř. kom., Příbram, Fibichova

403/II. /
Beneš Miloslav Ing., vrch. měř. kom. éMD., Plzeň, Hu-

sova tř. 64.
Beneš Oldřich Ing., vrch. měL kom., Praha VIL, Sku-

herského 22.
Beránek Jan Ing., měř. kom. Kmú Hradec Král.
Berger Vlastimil Ing., civ. geom., Pelhřimov, Jirsíkova

41. .
Bezděka Karel Ing. Dr., vrch. min. kom., Zeměp.ústav

Praha VII., Veletržní palác. '
Bílek Stanislav Ing., měř. koncip., Kmú Brno, Bedř. Sme-

tany 53/II.

Bína Stan. Ing., vrch. měř. kom., Litovel, Za st. pivov.
Bláha Václav Ing., Praha XIL, Oldříčkova 14.
Blahák Vlastimil Ing. Dr., civ. geom., Vokovice, Na dlou-

hém lánu 407.
Boguszak František Ing., DL, vrch. měř. kom., Zeměp.

ústav, Praha VIL, Veletržní palác.
Boháč Antonín Ing., Braník, čp. 737.
Horský Karel Ing., měř. kom., Brno, Domi!Íikánské n. 2.
Borůvka Václav Ing., Praha VIL, Kirchmaierova 1233.
Boř Čeněk Ing., civ. geom., Český Brod, Náměstí 62.
Boudný Jaromír Ing., měř. kom., Brno, Cihlářská 42/V. p.
Boukal Jiří Ing., Praha VII., U leten. sadu 10.
Bouška Ladislav Ing., měř. kom., Kmú Telč.
Bohm JaroS!ftv Ing., měř. asistent, Ivanovice u Brna

č. 55, p. Rečkovice.
Bohm Josef Ing. Dr., měř. kom., Tk., Praha lIL, Josefská

č. 4.
Brabec Tomáš Ing., vrch. měř. kom., Tk., Bubeneč, Bedři-

cha Vel. 43.
Brázda 'Vladimír Ing., měř. kom., Brno-Žabovřesky, Ná-

roční Č. 4.
Brousek Jiří Ing., měř. kom., agr. operace, Praha.
Brousil Karel Ing., měř. kom., Ústř. arch. m. fin., Praha

III., Josefská 4.
Brožek Břetislav Ing., Libeú, Brandtova 8.
Brcžek Stanislav Ing., měř. koncip., Kmú Roudnice n. L.
~rych Zdeněk Ing., civ. geom., Malešice 13, p. Dříteň.
Brychta Jan Ing., měř. rada, Brno, ul. Dra Tučka 28.
Břicháček Ant. Ing., civ. geometr, Kroměříž, Kozan-

kova 1:32.
Budík Ed. Ing., vrch. měř. kom., Brno-Černovice, 010-

moucká 132.
Bulankin Petr Ing., civ. geom., Kamenice n. L., Palacké-

ho 73.
. Burda Václav Ing", Brno-Kr. Pole, Purkyňova 96.
Bureš František Ing., měř. úředník, Kmú Nové Město

na Moravě.
BUl"šík Alois Ing., měř. koncip., Č. Rudějovice, Knap-

pova 24.
Bušek Vladimír Ing., měř. kom., Kmú Praha nov. m.,

Střešovice, Ziegelbauerova 583.
Byčkov Ilja Ing., St. Strašnice, Katteho 1002.
Ceeh Rudolf Ing:, měř. kom., Kmú Praha II., -nov. m.
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Cisař Jan Ing. Dr., měř. rada min. fin., Praha III., Jo-
sefská 4.

Císař Otto Ing., měř. kom., Kmú Praha, nov. m., Praha
XII., Mnichovská 84.

'Crha Vlaaul1h, Vh. Hradiště, Na Morávce 605.
Cucla Jan Ing., měř. kom., Kmú Litovel.
Cvach Josef Ing., civ. geom., Horažďovice, Smetanova

č.322.
Cvak Jaroslav Ing., měř. kom., Kmú Praha II.
Cvrk Bedřich Ing., měř. rada, Kmú Kolín.
Czapek Alex Ing., asist. Čes. vys. uč. techn., Smíchov,

Duškova 12.
Čálek František Ing., měř. kom. Tk., Praha VIII., Cha-

berská 691.
Čapek Antonín Ing., civ. geom., Hradec Králové, EliŠč.

nábř. 3.
Čekunov Michail Ing.,sm!. m. úř., Kmú Něm. Brod.,

Žižkova 604.
Čelechovský Vilém Ing., vrch. měř. kom., Nusle, Dačic-

kého 1150.
Čermák Jaroslav Ing., měř. kom., Zfř., Praha II., Ber-

línská 12.
Čermák Stanislav Ing., měř. kom., Tk., Praha III., J<r

sefská 4.
Černík František Ing., Nemošice 25, p. Pardubice 2.
Černovický Antonín Ing., Nusle, Pod Terebkou 1164.
Černý Adolf Ing., měř. kom., Břevnov, SIikova 310.
Černý Bohumil Ing., civ. geom., Nusle, Jitčina 31.
Černý Václav Ing .. Praha II., Podskalská 22.
Červenka Václav Ing., měř. kom., Zeměp. ústav, Praha

VII., Veletržní palác.
Červinka Mojmír Ing., měř. koncip., Zem. úřad, odd. 41,

Praha II., Podskalská 21.
Červinka Záboj Ing., Kmú Hradec Králové.
Česák Karel Ing., Praha XIX., Námořnická 3.
Číhal Bohumír Ing., měř. kom., Brno-Husovice, Husov-

ská 25.
Čihař Jiří Ing., Debř n. J., p. Josefodol-Kosmonosy.
Čížek Otto Ing., Kmú Č. Budějovice, Hálkova 1313.
Čížek Václav Ing., Kmú Mělník.
Čtvrtlík Frant. Ing., měř. rada, Brno-Král. Pole, Na

čtvrtkách č. 3.
Čunát Josef Ing., měř. rada min. veř. prací, Praha XII.,

Korunní 115.
Čurda Josef Ing., civ. geom.,Č. Budějovice, Kněžská 34.
Davídek Jaroslav Ing., Nymburk, V cukrovaru 1348.
Demel Emanuel Ing., měř. rada, Kmú Přerov.
Dítě Josef Ing., civ. geom., Dolní Krč, Krčská 269.
Dohnal Antonín Ing., vrch. měř. kom., Valaš. Meziříčí,

odb. udrž. drah.
Dohnal Vladimír Ing., měř. kom., Praha XVI., Eggenber-

gova 6.
Doleček Josef Ing., Kmú Praha II.
Doleček Martin Ing., Brno-Židenice, Buzkova 32.
Doležal Ludvík Ing., vrch. měř. rada řed. drah, Praha II.,

Bredovská 7.
Doležal Vlastimil Ing., Zem. úř. odd. 41, Žižkov, Hutte-

nova 13.
Doležel František Ing., měř. kom., Tk., Praha III., Jo-

sefská 4.
Domečka Karel Ing., měř. kom., Kmú Praha II.
Dostál Karel Ing., Kmú Mor. Ostrava.
Dostál Oldř. Ing., měř. kom., Mor. Ostrava, Opavská 34.
Dovolíl Václav Ing., měř. kom., Písek, Prokopova 10.
DI'ažan František Ing., Žižkov, Miličova 11.
Drtina Ctibor Ing., měř. koncip., Kmú Praha II.
Dubový Jan Ing., měst. st. úřed., Mor. Ostrava, Orebit-

ská 22. .
Dubový Jaroslav Ing., M. Ostrava, Stockertova 8.
Duda Josef Ing. RNDr., vrch. min. kom., Zeměp. ústav,

Praha VIL, Veletržní palác.
Dufek Karel Ing., úř. zem. úř., Brno-Husovice, Venhu-

dova 27.
Dvořák Boža Ing., civ. geom., Pardubice, čp. 258.
Dvořák František Ing., měř. rada, Kmú, Rakovnik, Na

sekyře 212.
Dvořák Josef Ing., měř. rada Zem. úřadu, Libeň, UMod-

litebny 1474.
Dvořák Karel Ing., měř. kom., Praha X., Olomoucká 24.
Dytrych Jaroslav Ing., měř. kom., Kmú Náchod.

Ehrenfesh Evžen Ing., civ. geom., Olomouc, Vodní č. 44.
Eliáš Alois Ing., min. předseda, Praha 111., Kolowratův

palác.
Elznic Václav Ing. Dr., vrch. měř. kom., Kmú Praha,

nov. m.
Engel Josef Ing., měř. kom. Tk., Praha XII., Mnichov-'

ská 4.
Páber Karel geom., zeměd. adj., zemský úřad, Praha 11.,

Podskalská 21.
Falkovský Bed. geom., měř. úř., Kmú Brno, Na Ponávce 52.
Falta Frant. Ing., měř. rada, Brno, Akademická 46.
Faltus Emil geom., civ. geom., Brno, Pod strání č. 5.
Farka Václav Ing., měř. rada, Praha V., Norimberská Hl.
Ferbas Ladislav Ing., civ. geom., Nové město n. Met., Na

Boretíně 1706.
Fiala František Ing. Dr., prof. Čes. vys. uč. techn., Horní

Krč 8.
Fibikar Václav Ing., měř. kom., Střešovice, Na Hubálce

č.923.
Fiedler Jiří Ing., civ. geom., Hluboká n. Vit., Podskalí

Č. 147.
Fikar Josef Ing., civ. geom., Plzeřl, Prokopova 21.
Fiker Adolf Ing. Dr., Brno, Křídlovská 6a.
Fila Jan Ing" Chrlice u Brna č. 165.
Filkuka Jar. Ing., měst. úř., Brno-Král. Pole, Srbská 45.
Filkuka Vladimír Ing., civ. geom., Brno, u Solnice 11.
Finda Frant. Ing., vrch. měř. kom., Kmú Frýdek.
Fiřt Josef Ing., měř. kom., Kmú Praha II.
Fleischmann Zdeněk Ing., měř. koncip., Zeměp. úst., Pra-

ha VII., Veletržní palác.
Foff Arnošt Ing., měř. koncip., Kmú Praha II.
Polk Bohumil geom., měř. kom., Klatovy, Pod vodoje-

mem 258.
Forejtek Bohuslav Ing., měř. kom., Semily, Tyršova 501.
Forman Vladimír Ing., měř. kom., Tk., Praha III., Neru-

dova 4.
Franc Ludvik Ing., vrch. měř. kom., Kmú Praha. Praha

VII., .J~liČkova 1263.
Friš Rudolf Ing., u fy Ing. Zd. Kruliš, Praha II., Bol za-

nova 7.
Frohlich Ferdinand Ing., měř. kom., Kmú Č. Brod.
Prýbort Karel Ing., vrch. měř. kom., Ústř. archiv, Praha

XIX., BIiicherova 678.
Fuka Josef Ing-., měř. kom. Tk .. Praha III.. Josefská 4.
Fuksa Frant. Ing-., měř. kom., Brno, Kobližná t8.
Fusek Antonín Ing .. úř. ag-rár. oper., Olomouc.
Fux Adolf Ing .. vrch. měř. kom., Zemský úřad odd. 41.

Košíře. Na Cibulkách 609.
Fiirst Bedřich Ing., civ. g-eom.. Benešov u Prahv.
Galař Oldřich Ing .. měř. kom. Tk .. Praha III.. Josefská 4.
Galus Karel Ing., Praha VII., Heřmanova 28.
Gebauer Bohumil Ing-., Horka u St. Paky, PP. Studenec.
Golubcov Vladimír Ing., asistent, fa Ing. Boře, Úvaly,

376.
Gothard Jan Ing., měř. koncip., Kmú Pardubice.
Giinther Viktor Ing., měř. koncip., Zem. úř., odd. 41,

Prah2. XII., Nám. krále Jiřího 6 n.
Hain Rudolf Ing., u fy H. Renert, stavba říŠ. dálnic, Ha-

gen- Vorhalle, Miihlenrinkstrasse 22.
Hájek Bohuslav Ing., měř. rada, Praha III., Plasská 7.
Hájek, M~rosl~v Ing., měř. kom., Kmú, Bmo, Dominikán·

ske nam. c. 2.
Halásek Václav Ing., měř. kom.,KÍnú Čáslav.
Halouzka Jan Ing., měř. koncip., Třebíč-Nové Dvory, 1'0-

děbradova lb.
Hanák Rudolf geom., vrch. měř. kom., Prostějov, Rejsko-

va 17.
Hampl Augustin Ing., civ. geom., Dobříš, pivovar.
Hanák Teodor Ing., sml. m. úř., Uher. Brod čP. 1315.
Hanuš Josef Ing., měř. rada, Kmú Hořovice. čp. 166.
Hanuš Václav Ing., vrch. měř. kom., Kmú JiČín.
Hanzal Karel Ing., vrch. měř. rada, Kmú Praha, Nusle,

ul. Žateckých 1211. .
HarU Viktor Ing., měř. kom., Kmú Brandýs n. L.
Harvánek Josef Ing., u fy Baťa, Zlín.
Hasík Martin Ing., civ. geom., Přerov, Riegrova ul. 13.
Hauk Josef Ing., měř. rada, Obv. úř. paz. ref., Plzeň, Kla-

tovská 68.
Hauptmann Zdislav Ing., asistent civ. geom., Praha XII.,

Chorvatská 11.
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Haužvic Václav Ing., měř. kom., Zem. ústav, Bubeneč,
Haugwitzova 6.

Háva Ignác Ing., měř. rada, Nusle, Nezamyslova 3.
Havelka František Ing., Praha XIX., tř. Bedřicha Vel-

kého 50.
Havelka Karel Ing., měř. kom., Kmú Praha II.
Havlíček Ferdinand Ing., Praha XII., Schwerinova 9l.
Havlíček František Ing., měi". kom., Kmú Praha, Ruzyně,

Stefanikova 336.
Havlíček Vladimír Ing., Bubeneč, Arnátova 13.
Havránek Jan Ing., civ. geom., Val. Meziříčí, Zašov-

ská 203. .
Hiiring Bohumil Ing., měst. měř. kom., Brno, Stojanova 3.
HejI Zdeněk Ing., vrch. měř. kom., Kmú Klatovy.
Hejzlar Josef Ing., vrch. měř. kom., Kmú Náchod.
Helsner Frant. Ing., civ. geom., Brno, Nová ul. Č. 4.
Hendrych Jiří Ing., měř. kom., Kmú Praha II.
Herold Antonín Ing., měř. kom., Kmú Praha, nor. m.,

Praha XVIII.,. čp. 1416.
Heršálek Bohumil Ing., měř. kom., Kmú JiČín.
Heršt Václav Ing., měř. kom., Sušice 87/111.
Hlaváč Alois Ing., Praha XL, Stítného 37.
Hlaváč František Ing., měř. kom., Kmú Židlochovice.
Hlaváček Dalibor Ing., vrch. měř. kom., Zfř. Praha, Dej-

vice Tylišovská 791.
Hlavatý František Ing., měř. kom. Tk., Praha III. Josef-

ská 4.
Hlavsa Václav Ing., vrch. měř. rada, min. fin., Bubeneč,

Jiráskova 20.
Hlidek Alois docent Čes. vys. učení techn. Praha XII.,

Krkonošská 17.
Hlobil Hynek Ing., Lipník n. B., Nádražní 581.
Hloch Bruno Ing., vrch. kom., Smíchov, Holečkova 63.
Hlcžánek Karel Ing., měř. kom., Brno, Dominik. nám. 2.
Hobza Antonín Ing., měst. vrch. měř. kom., Dejvice, Ze-

mědělská 1577.
Hodman Hugo Ing., vrch. měř. kom., Řed. drah, Praha 11.,

Bredovská 7.
Hofman Josef Ing., Praha XVI., Xaveriova 1935.
Holec Josef Ing., Praha 11.,Myslíkova 6.
Holec Petr Ing., civ. geom., Kroměříž, Kollárova 195.
Holík Josef Ing., Praha VlIL, Světovo nábř. 5
Holoubek Josef Ing., měř. kom., Brno-Husovice, Pa-

lackého 8.
Holub Jan Ing., měř. konc. ČMD., Hradec Králové 11., Hu-

sova 812.
Holubovyč Taras Ing., civ. geom., Smíchov, Rainerova

30 n.
Holý Anatol Ing., Praha II., Na Slupi 14.
Holý Karel Ing., měř. kom., Kmú Praha, nov. m., Praha

VIL, Přístavní 1220.
Honců Josef geom., vrch. měř. kom., Kmú Kutná Hora.
Honomichl Bohumil Ing., měř. kom., Kmú Praha, nov. m.
Hora Jan Ing., měř. kom., Kmú Praha II., Libeň, Kaplí-.

řova 16.
Horák Emil Ing., měř. kom., Zemský úřad, Žižkov Dvo-

řákova 17/II.
Horák Josef Ing., měř. kom., Kmú Hranice.
Horký Jan Ing., měř. kom., Brno-Žabovřesky, Langova

č. 23.
Hořejší Václav Ing.,. měř. kom., Milevsko, čp. 32.
Houser Frantii;-ek Ing., předn. Kmú Jihlava.
Hrdina Bohumil Ing., asistent civ. geom., Vršovice, Gré-

grova 44.
Hrdlička Miloš Ing., měř. kom., Nusle, ul. Žateckých 1257.
Hrdý Oldřich Ing., měř. kom., Kmú Praha II.
Hromádka Frant. Ing., Brno-N. Černovice, Ferrerova 24.
Hronek František Ing., měř. kom. Tk., Praha XI., Háj-

kova 11.
Hrubec Karel Ing., Spořilov, V zápolí 7.
Hrubý Josef Ing., vrch. měř. kom., Nové Město n. M.,

Stefánikova 353.
Hrušák Richard Ing., Brno-Černovice, Kotkova 16.
Hru~ka Jaroslav Ing., měř. koncip., Pardubice, Bubeníko-

va 554.
Hruška Karel Ing., civ. geom., Slaný, Wilsonova 65l.
Hubáček Vladim. Ing., měř. koncip., Kmú Brno. '
Hůlka Josef Ing., měř. koncip., Kmú Ml. Boleslav.
Hutter Emanuel Ing., civ. geom., Vh. Brod, Komenské-

ho 892.

Hykyš Josef Ing., civ. geom., Jílemnice 357.
Hylmar Karel Ing., měř. rada, Repr. úst. m. f., Střešo-

vice, Hládkov 700.
Hynek Antonín Ing., měř. koncip. Kolín, Havlíčkova 21.
Hysek Václav Ing., civ. geom., Olomouc, Weitershelm-

bova 4.
Chabera Otto Ing., měř. kom., Kmú Praha II.
Chlup Bohumír Ing., Boskovice, Rašínova 155.
Chmel Jindřich Ing., vrch. měř. kom., Zeměp. úst., Praha

VIL, Veletržní palác.
Chmelíček Josef Ing., měř. rada, Kmú Brno.
Chobola Vladislav Ing., Bučovice, Tyršova 63.
Chramosta Antonín Ing., měř. rada min. dopravy, Praha

VIL, Janovského 17.
Chramosta Jan Ing., měř. kom., agrár. operace, Olomouc,

Nešverova.
Chrpa Josef Ing., měř. koncip., Kmú Hradec Král.
Chůra Jaroslav Ing., měř. rada, Repr. úst. min. fin., Bu-

beneč, tř. Gen. Krausse.
Chutný Jaroslav Ing., Brno-Žabovřesky, Žižkova 16.
Chyba Jan Ing., měř. rada, Bubeneč, Steinova 5.
Isajev Vasil Ing., měř. koncip., Brno-Hllsovice, Tyršova

č.4.
Jágr Václav Ing., měř. rada, Kmú Písek.
JachanVilém Ing., měř. úředník, Kmú Litovel.
Jakš Karel Ing., měř. kom., Kmú Ml. Boleslav.
Jakubička Soběslav Ing., vrch. měř. kom., delim. k. min.

vn., Praha 111., Na tržišti 9.
Janáta Miroslav Ing., měř. kom., Kutná Hora - Žižkov,

Na cechu 290.
Janeček Josef Ing., Praha XIII., Samova 945.
Janele Jaroslav Ing., měř. kom., Smíchov, Duškova 10.
Janošek Vojt. geom., měř. kom., Hodonín, Měšťanská 10a.
Janovský Jaroslav Ing., Praha IX., Karlštejnská 210.
Janoušek Josef Ing., civ. geom., Zbraslav n. Vit. čp. 180.
,J"aroš Karel Ing., Praha V., Kelleyova 2.
Jaroš Stanislav Ing., Líšeň u Brna.
Javůrek Karel Ing., Bubeneč, Letecká 956.
Jedli!,ka Jiří Ing., městský úřad, Moravská Ostrava-Zá-

breh, V Zámku 6.
Jelínek Adolf Ing., měř. rada v. v., Kladno, ul. Sokola

Tůmy 1970.
Jelínek Alois Ing., měř. kom., Kmú Praha II., nov. m.
Jelínek Eduard Ing., měř. rada, Třebíč.
Jelínek Miloš Ing., Zeměp. ústav min. vn., Praha VII.,

Veletržní palác.
Jelínek Stanislav Ing., měř. kom., Brno, Dominikánské

nám. 2.
Jaremyn A. Ing., civ. geom., Praha II., Rašínovo nábř.

č.74.
Jeřábek Karel Ing., měř. kom., Kmú Napajedla, Napa-

jedla.
Jezdinský Karel Ing., Nusle, Ul. Pražských 1154.
Ježek Josef Ing., Karlín, Přerovská 5.
Ježek Josef geom., měř. kom., Kmú Písek.
Jireček Karel Ing., měř. koncip., Brno-Židlochovice 444.
Jiruš František Ing., vrch. měř. kom., Bubeneč, Jirásko-

va 46.
Jogl Jaroslav Ing., civ. geom., Čes. Třebová, Sadová

č. 1231.
Jurajda Kamil Ing., měř. kom., Kmú Brno, Žabovřesky,
. ul. Sv. Čecha 73.
Jurek Čeněk Ing., vrch. měř. kom., Brno, Na Pískách l.
Jurek Leopold Ing., vrch. měř. kom., Praha II., Smečky

č. 30.
Jůza Vladimír Ing., měst. měř. úřed., Brno-Řečkovice,

Poděbradova 13.
Kábrt Jaroslav Ing., měř. koncipista, Kmú Náchod, Tře-

bešov čp. 1, pp. Česká Skalice.
Kačírek Boris Ing., měř. kom. Tk., Podolí, Krušinova 120.
Kadečka Eduard Ing., vrch. měř. kom., Č. Budějovice,

Vrchlického 69l.
Kadeřábek Ladislav Ing., měř. kom., Kmú Rokycany,
Kadlec Jan Ing., Brno, Janská 2l.
Kafka Karel Ing., Kmú Čáslav.
Kaláb Alois Ing., měř. úř., Prostějov, Vrbova 32.
Kamarád Bohumil Ing., Praha II., Žitná 10.
Kamberský Václav Ing., měř. kom., Kmú, Praha XII.,

Korunní 147.
Kánský Jan Ing., měř. koncip., Kmú Hradec Král.
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Kaňka František Ing., Sušice Č. 88/11.
Kapucián Rudolf Ing., vrch. měř. kom., Nusle, čp. 1165.
Karas Bedřich Ing., měř. kom., Brno, U Botan. zahrady

Č. 27.
li,arda Jan Ing., Praha XIV., Táborská 42.
Karpuškin Viktor Ing., Zemský úřad, Brno-Žabovřesky 9.
Kašpar Jan Ing., asi st. Čes. vys. uč. techn., Praha XIX.,

Velvarská 85. .
Kašpar Jind. geom., civ. geom., Něm. Brod, Rolnický dům.
Kavalír Jan Ing., min. rada v. v., Nusle, Nezamyslova 3.
Kejla Vojtěch Ing., měř. rada v. v., Hor. Počernice, Ji-

ráskova 365.
Kepka František Ing., vrch. měř. kom., Hradec Král.,

Karlova 641.
Kittrich Ant. Ing., Mor. Ostrava-Vítkovice, Zengrova 87.
Kladivo Bohumil Ph. Dr., prof. Čes. techn., Brno, Fr.

Bílého 15.
Klang Ladislav Ing., měř. koncip., řed. pro st. v. cest.,

Smíchov; Brokoffova 33.
Klecker Alois Ing., Trboušany, p. Dolní Kounice.
Klecker Jaromír Ing., Trboušany, p. Dolní Kouníce.
Klega Karel Ing., vrch. měř. kom. min. fin., Praha XII.,

Šumavská 14.
Klepáček Tomáš Ing., m.ř. rada zfř. Praha, Žižkov, Ha~

bánská 39.
Klika Ladislav Ing., měř. kom. rilin. vnitra, Podolí, V ro-

vinách 555.
Klíma František Ing., civ. geom., Klatovy, Chmelnice

213/IV.
Klima Josef Ing., Braník, Bránická 264.
Klima Rudolf Ing., civ. geom. a inž. stav., Tábor čp. 1500.
Klimeš Frant. Ing., měř. úřed., Prostějov, Brandlova 18.
Klimeš Kamil Ing., měř. kom. min. v. pr., Smíchov, Jaj:l-

nova č. 6.
Klimeš Rudolf Ing., vrch. měř. rada, Repr. úst. m. fin.,

Bubeneč, Tř. Gen. Krause 7.
Klobouček Josef Ing. -Dr., asist.- Čes. vys. uč. techn.,

Praha XII., Korunní 48.
I\.loss Rud. Ing. Dr., měř. kom. ČMD, PlzeI1 V., Polní ul.

Č. 12.
IUusáček Hynek Ing., vrch. měř. kom., Brno, V táboře 31.
Kmínek Jaroslav Ing., měř. kom. min. veř. prací, Smí-

chov, Jahnova č. 6.
I(moch Josef Ing., techn. úředník, Zemský úřad, Praha

XI!., Šumavská 14.
I\napp Antonín Ing., vrch. měř. kom. Tk., Praha XIV.,

Soudní 740.
Kněžourek Hugo Ing., měř. rada v. v., PlzeI1, Jagellon-

ská 24.
Koblitz Rudolf Ing., měř. kom. Kmú Pře štice.
Kocman František Ing., Brno, Zahradnická 15.
Kohout Jaroslav Ing., měř. koncip., Kmú Praha II.
Kohoutek Karel Ing." Luhačovice.
Kokeš Hubert Ing., měř. kom. Tk., Praha 111., Josefská

č 4.
Koláčný Antonín Ing., měř. kom. Tk., Praha VI., Vrati-

slavova 34.
Kolář Miloš Ing., Větrov 39, pp. Tábor.
Kolář Miroslav Ing., měř. aspirant, Brno-Židenice, Divi-

šova 75.
Kolařík Stanislav Ing., Čes. Budějovice.
Koller Rudolf- Ing., ·měř. kom., Kmú Brno, Brno-Žabo-

vřesky, Fandrlíkova 34.
Kolmistr Milan Ing., měř. kom., Kmú Praha, Praha XIIL,

Zahradní město, Pivoňková 2316.
I(olomazník Václ. Ing. Dr., měř. rada Tk., Bubeneč, Bedř.

Vel. 657.
Komínek Karel Ing., praf., Brno, Křížová 23.
Kondr Václav Ing., vrch. měř. kom., Kmú Plzeň, Bole-

vec, Plzeňská 584.
KonečnýStanisl. Ing., měř'. kom., min. veř. prací, Smí-

chov, Jahnova č. 6.
Konicar Jan Ing., měř. kon. ČMD, Brno-Král Pole, Srb-

ská 13.
Kopecký. Jaroslav Ing., sml. měř. úředn., Smíchov, Nábř.

Pekařovo 11.
Kopecký-Xarel Ing., měř. úředník, Kmú Třeboň.
Kopečný Karel Ing., měř. rada, Zeměp. ústav, Praha

VII., Veletržní palác.
Kopta Jaroslav Ing., Praha XII., Korunní, 61.

Korber Kašpar Ing., civ. geometr, Rakovník, Hlavočov-
ská 1309.

Kořínek Jaromír Ing., měř. kom., Kmú Č. Budějovice.
Kostjuk Mikuláš Ing., civ. geom., Frenštát p. R., čp. 640.
Košař Josef Ing., měř. kom., Střešovice, Pitterova 801.
Košťál Antonín Ing., měř. kom., Kmú Roudnice n. L.,
Košťál Čeněk Ing., Roudnice u Hradce Král. 4, p. Dobře-

nice.
Košťál Václav Ing., Mor. Ostrava-Mar. Hory, Novoves-

ká 18.
Kotačka Alois Ing., měř. kom., Kmú Brno, Dominikán-

ské nám. 2.
Kotera Jaroslav Ing., měř. kom., Praha XII., Korunní 43.
Kotlán Jaroslav Ing., Horní Čepí, p. Nedvědice p. P.
Kotouček František Ing., měř. kom., Kmú Brno,
Kott Karel Ing., měř. kom., Strašnice, Novostrašnická

čp. 1094.
Kouba Josef Ing., civ. geom., Boskovice, Sušilova 278.
Koubek František Ing., měř. kocip., Kmú Pře štice.
Koudelka Frant. Ing., měř. úředník, Kmú Praha, Praha

XIX., Senefelderova 30.
Kounovský Josef Ing. Dr., profes. Čes. VYS. uč. techn.,

Praha XII., Moravská 45.
Kovárna František Ing., měř. kom., Kmú Strakonice.
Kovář Miloslav Ing., Písek, Chelčického č. 4.
Kovaříček Antonín Ing., měř. rada, Kmú Praha II.
Kovařík Bohumil Ing., měř. kom., Zeměp. úst., Břevnov,

Pod Drinopolem 1440.
Král Vojtěch Ing., měř. kom., Kmú Praha 11., nov .. m.
Králik Boh. Ivan geom., civ. geom., Písek, Tř. Ant.

Švehly 21. -
Iúaml Václav Ing., Dejvice, Dejvická tř. 13.
Krátký František Ing., měř. kom., ředitel. dálnic, Smí-

chov, Kuchařova č. 20.
Krátký Vladimír Ing., měř. kom., Nová Paka čp. 393.
Kratochvíl Otakar Ing., Zlín, Nadkostelí 445.
Kratochvíl Vojt. Ing., Radlice, Danidova tř. 103.
Kravčenko Ivan Ing., měř. kom., Kutná Hora, Rašínova

ul. 439.
Krčmář Ondřej Ing., měř. rada min. veř; prací, Smíchov,

Jahnoya č. 6.
I{reoba. -'František Ing., měř. kom. min. vnitra, Praha

IIL, Tržiště č. 9.
Kreipl Ant. Ing., asistent, Klatovy(u Ing. L. Malého}.
Krejcar Vítězslav geom., měř. kom., Kmú Slavkav u Brna.
Krejčiřík Jiří Ing., měř. kom., Kmú Brno.
I{riegler Frant. Ing., měř. rada, Hradec Král., Scheine-

rova 752. -
Kristek František Ing., vrch. měř. kom., Kmú Litovel.
Krongeiger Karel geom., civ. geom., Písek, Grégrovo

nám. 2.
Kruis Bedřich Ing., měř. kom. min. veř. praci, Praha

111., Spitálská 23.
Kruml Čeněk Ing., civ. geom. a stav., Ráj-Golčův Jeníkov.
Kruml Josef Ing., civ. geom. a stav., Chotěboř č. 790.
IÚ'umphanzl Václav Ing., měř. kom. Tk., Praha VIL, Jeo-

ličkova 14.
Krupica Jos. Ing., měř. rada, Kmú Brno, Akademická 32.
Kryžanovský Taras Ing., vrch. měř. kom., Zem. ústav,

Praha VIL, Veletržní palác.
Křikava Václav Ing., měř. koncip., Dejvice, U Nové tech-

niky 17.
liřivánek František Ing., civ. geom., Kyjov, .Čelakov-

ského 633.
Kříž Ladislav Ing., měř. kom., Kmú Brandýs n. Lab.
Křížek Jarosl. Ing., PlzeI1, ŘíŠ. předm., Na Vršíčkách 11.
Křovák Josef Ing., min. rada, min. fin., Praha XII., Nám.

Kr. Jiřího 18. .
Kubín Josef Ing., měř. koncip., Kmú Strakonice.
Kubín Václav Ing., civ. geom. protekt. lesů a st., Jičín,

Tyršova 271.
Kubínová Vlasta Ing., Praha XIX., Na rozdílu 262.
Kubišta Milan Ing., Praha XIX., Letecká 21.
Kučera Karél Ing.,nch. měř. kom. Tk., Smích ov, Plzeň-

ská 159.
Kučera Zdeněk Ing., měř. kom. min. fin., Praha Hl., Jo-

sefská 4.
Kudera Rudolf Ing., Praha XIL, Bismarckova 3.
Kudlička Ferd. Ing., vrch. měř. rada, Zeměp. ústav, Praha

VIL, Veletržní palác. .
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Kuftin Eugen Ing., měř. úř. min. zeměděl., Brno, Veselá
č.39.

Kulda Josef Ing., Praha XII., Krkonošská n.
Kulhánek Jiří Ing., Rokycany, Komenského 28.
Kulhánek Karel Ing., měř. koncip., Kmú Příbram.
KuUšek Frant. Ing., měř. kom., Zeměp. úst., Praha VII.,

Veletržní palác.
Kuncl František Ing., vrch. měř. komisař, Domažlice,

Husova tř. 51.
Kunický Ladislav Ing., měř'. kom., ředitelství drah, Praha

II., Bredovská 7.
Kunštadt August Ing., vrch. měř. kom. min. veř. prací,

Praha II., Plavecká 8.
Kunt Josef Ing., vrch. měř. kom., min. fin., Praha III.,

Josefská 4.
Kupka Josef Ing., měř. kom., Praha XL, Mladoňovičov'l

Č. 1923.
Kural Vojtěch Ing., civ. geom. v. v., Praha XI., Jičín-

ská 40.
Kusý Antonín geom., civ. geometr, Kolín 1., Zámecká 85.
Kýbl František Ing., civ. geom., Hranice, Farní 3.
Lacina Otto Ing., měř. rada, Střešovice, Ziegelbauerova

812.
Lafant Josef Ing., měř. kom., Kmú Praha, nov. m., Bílá

Hora, Hlavní ul. 376.
Lamser Václav Ing., Kmú, Mladá Boleslav, Raiiínova 9U6
Langer Josef Ing., měř. kom., Kmú, Moravské Budějovice.
Langer Václav Ing., Smíchov, Hollarova 5.
Lašťovička Miloslav Ing., měř. asist., Brno, Na ponávce

22/11.
Ledabyl Stanislav Ing., Brno-Černovice, Ferrerova G.
Legerský František Ing., měř. kom., Valašské Meziříčí.
Leixner Jan Ing., měř. koncip., Nusle, Přemyslovo n. 14.
Lejsek Arnošt Ing., civ. ing. kult., Olomouc, Kinopasáž.
Lejsek Květoslav Ing., asist. u fy Lejsek, Olomouc, Kino-

pasáž.
Leš Miloslav Ing., měř. kom. min. fin., Střešovice, Ji'arní729. .
Letocha Karel Ing., měř. úl'., {(mú, Prostějov.
Lev František Ing., měř. rada, delimit. komise, Bubeneě,

Ti". Bedř. Velikého 1.'3.
,Levý Adolf Ing., žel. stav. správa, Nové A!ě"to lla M.o,,/
Lhota Josef Ing., měř. rada, Kmú Praha. Podolí, 1"0-

dolské nám. 527.
Ličman Ervín Ing., vrch. m. kom., agrár. operace, Olo-

mouc, Svornosti 14.
Lie~er~e!t Václav Ing., měř. kom. Tk., Motyčín, Hálkova

c. 2.31.
Livora Josef geom., měř. rada, Poděbradv, Proftova 15
Lizálek Josef Ing., měř. kom. Tk., Motol, čp. 53.
LodI' Oldřich Ing., měř. kom., Podolí, Na Dolinách 357.
Losík Miloš Ing., Stadtbahnamt, Linz atD. Rudolf Gas,;c

No 18.
Loužil Vladimír Ing., měř. kom., Kmú Tábor.
Ludvig Alex Ing., li. Lederer, Neum'lrkt Opf, Adolf

Hitlerstrasse, Deutschl aJ ,do
Luka Antonín Ing., měř .. kom., éMD, Praha VII., Janov-

ského 19.
Lukeš Ladislav Ing., Praha IL, MvsHkova r,.
Lukeš Miloslav Ing., civ. g-eom.. Kralupy. Husova H. 5;~8.
l.ukš Antonín Ing.; vrch, měř. kom, Kmú Hranice, ul.

Krásnohorské č. 1134.
Lunga Jindřich Ing" měř. kom., Kmú Brno, Dominikáll-

ské nám. 2.
Lupač Josef Ing., měř. kom., Kmú Dme'.
Lysý Josef Ing., vrch. měř. kom., Mokrá Hora 80, 1'.

Brno.
Macák Miloslav Ing., měř. kom. Tk., Praha III, Jospf·

ská 4.
M1!cey-Ain David Ing., Vršovice, Bulharská H.
Macháček Antonín Ing., měř. rada., Kyjov ř. 678.
Macháček Jindřich Ing., CMD stav. spr., Tišnov.
Maksimov Nikolaj Ing., měř. kom. min. zemědělství, Du·

beč čp. 260, p. Běchovice.
Malina Karel Ing., měř. rada· min. vnitra, pra.h.'l· III.,

Tržiště 9. .
Malivánek Rudolf Ing., měř. kom. Tk., Praha lIL, Josef-

ská 4.
MalkÍIs Jan Ing., vrch. měř. kom., Kmú Praha.'
Malý Václav Ing., Brán(k, Na křížku 21.

Marek Jaroslav Ing., Praha lIL, Josefská 4.
Markalous Jar. Ing., měř. rada, Kmú Pardubice.
Markup Jiří Ing., Malé Přítočno, p. Unhošť.
Maršálek Emil Ing., měř. rada min. zemědělství, Bube-

neč, Bubenečská 496.
Martinek František Ing., měř. kom., Kmú Brno, Domi-

nikánské nám.
Mařík Václav Ing., techn. úř" žel. stav. spr., Brno, Kobliž-

ná 4/11I.
Masopust Miloslav Ing., vrch. měř. kom., Kmú, Hořovice.
Mašek Frant. Ing. Dr., vrch. měř. kom., min. fin., Praha

III., Josefská 4.
Mašín Zdeněk Ing., měř. kom., C. Brod., Kollárova 988.
Matoulek Jaroslav, Bráník, Táhlá 497.
Matouš Bohumír Ing., Kmú Vysoké Mýto.
Matuna Václav Ing., měř. konc" Kmú Mladá Boleslav.
Matuška Karel Ing., měř, kom. Tk., Praha lIL, Josef-

ská 4.
Maťa Antonín Ing., Bystřice pod Hostýnem.
Mazín Václav Ing., Praha XII., Moravská 6.
Mazura Jan Ing., civ. geom., PlzeĎ.
Meisner Frant. Ing., měř. kom., Nové Město n. M. 228 b.
}Ielounek Josef Ing., měř. úředník, řed. drah, Praha II.,

Bredovská 7.
MelzerJaroslav Ing., měř. kom .. Kmú Polička.
''lfenčík Václav Ing., měř. kom. Tk., Dejvice, Žatecká tř.

č. 33.
Mesány Rudolf Ing., Beroun n" Žižkova 286.
Mestek Karel Ing., měř'. kom, Praha XII" Sázavská 8.
Michalík Bohumil Ing., měř. kom., Kmú Napajedla.
Mikoláš Ladislav Ing., asistent u fy Ing. Vl. BergTa,

Pelhřimov.
Mikula Julius Ing., měř. kom. min. fin., Žižkov, .VIe-

lanchtonova 5.
Mikulášek .Josef Ing., Brno-Maloměřice, Olšanská 6,
Mittner František Ing., civ. geom., Mor. Ostrava, Herhe-

nova 3.
Mizera Vladimír Ing., civ. geom., Smíchov, Holečkova 6.
Mlejnek Frant. Ing. Dr., min. kom., Zeměp. ústav, Praha

VIL, Veletržní palác.
Moc Antonín Ing'., měř. rada, Bmo, U botanické zahrady

č.32.
J'\.íorcheVáclav Ing., měř. kom. Tk., Nusle, u Svépomoci

885/1.
Morávek Vladimír Ing., měř. kom. min. veř. prací, Smí-

chov, .Jahnova 6.
}Iorávek Zdislav Ing., Plačice, pp. Kukleny.
Mosr ,Jan Ing., vrch. měř. kom., Plzeň, Chodská 32.
)fošna Jan Ing., měř. koncip., Kmú Praha II.
Motyčka Jaroslav Ing., civ. geom., Blansko Č. 117.
Mrkos J. RNDr., Brno, Úvoz 84.
Mrkos Oldřich Ing., měř. koncip., Brno·Židenice, Kroko-

va 66.
Mrvík Jar. Ing., Brno-Řečkovice, Na dlouhých honech 26.
Muravko Andrej Ing., Litomyšl, Záhrad č. 84.
Musil Alois Ing., vlád. rada V. v., Praha XIII., Bezejm.

čp. 886.
Mužík Frant. Ing., vrch. měř. rada min. fin., Praha XVII.,

U tenisu 355.
MiiIler Bohumil Ing., Praha XIV., Vlastislavova 9.
Miiller Karel geom., civ. geom., Kladno, Cechova 1437.
Myška Emerich Ing., Brno-Slatina, Šmilovského 22.
Myška R. Ing., měř. kom., žel. stav. správa, Německý

Brod, Pražská 353.
Nádvorník Bohumil Ing., měř. kom. 'rk., Praha XVT.,

U Nikolajky 20.
Nádvorník Vilém Ing., tajemník SIA, Strašnice, Na hrázi

455.
Nagy Adolf Ing., civ. geom., Kostelec n. Or!.
Náhůnek Ladislav Ing., vrch. měř. kom., Slaný, Navrá-

tilova 1219.
Návrat Vojtěch Ing., měř. koncip., Zemský úřad, Brno,

U Baráků č. 16.
Nazarkevyč Ilja Ing., Plzeň-Doubravka, Svatojírská 98.
Nedbal František Ing., .měř. rada, Kmú Boskovice.
Nedvěd Bohuslav Ing., měř. kom. Tk., Nusle, Nad Da-

čického 805.
Nekola Jan Ing., civ. geom., Hluboká n. V. čp. 21!55.
Neumann Josef Ing., techn. úř., Libušín, 1'rokopská 151.
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Neuman Karel Ing., civ. geom. a stav., Slaný, Benešova
190.

~ellžil Otto Ing., vrch. měř. kom., Eubeneč, Tř. Gen.
Krause 7.

Němec Jindřich Ing., měí·. rada E. P. hl. m. Prahy, Libeň,
nad Rokoskou 1346.

Němeček Jaromír Ing., měř. kom., Kmú, nov. m., Praha
1., U staré školy.

Ninger Vlastimil Ing., Říčany u Prahy 65.
Nosek Bohuslav Ing., vrch. měř. kom., Kmú Pře štice.
Novák Josef Ing., vládní rada v. v., Praha XII., Pře-

myslovská 30.
Novák Ladislav Ing., asist., Střelice u Brna Č. 134.
Novák Rudolf Ing., měř. kom., Kmú Praha, Žižkov, Kal-

vínova 53.
Novikov Ivan Ing., civ. geom., Eučovice, zámek, Morava.
Novotný Antonín Ing., měř. rada min. financí, Spořilov,

čp. 143I.
Novotný Cyril geolll., měř. kom., Ledeč n. Sáz., Heroldo-

vo nábř .. 134.
Novotný František Ing., měst. techn. úř., Brno-Král. Pole,

Vrchlického 5.
Novotný František Ing., měst. měř. úř., Brno-Malo~ě-

řice, V dol. poli 9.
Novotný Jan Ing., měř. kom., Č. Budějovice, Kněž@ká 9.
Novotný Jan Ing., vrch. měř. kom., .Jindř. Hradec, Clau·

diusova 416.
Novotný Jan Ing., měř. rada v. v., Vh. Hradiště, Sva-

toplukova 498.
Novotný Jaroslav Ing., vrch. měř. kom., Č. Eudějovice.
Novotný Jiří Ing., civ. geometr, Votice č. 49.
Nykodym Emil Ing., civ. geom.., Tábor, Smolínova 1884.
Obst Josef Ing., vrch. měř. kom., Kmú Emo.
Obuškěvič Alex. Ing., měř. úředník, Kmú Roudnice n. L.
Odehnal Vladislav Ing., vrch. měí·. kom., Praha-Spořilov,

Hlavní 1593.
Olšák Ferdinand Ing., 'sml. měř. úř., Emo, Dominikán-

ské nám. 2.
Ondrůšek František Ing., civ. geom., Vher@ký' Brod.'
Ondrůšek Vavřín Ing., měř. kom., agrár. operace, Brno,

U Solnice 3.
Orel František Ing., měř. kom., Kmú Kl'oměl0!.
Otisk Jan Ing., Líšeň u Erna, Rašinova 25.
Padlí k Jaroslav Ing., Brno, Stojanuva 12.
PálenÍček Jos. Ing., měř. rada, CMD, Košíře, Cibulka 421.
Panzer Josef Ing., civ. geom., Plzeň, Jungmannova 37.
Papež Václav Ing., vrch. měř. rada, Praha XII., Slezská

33.
Parchomenko Ivan Ing., civ. g'eometr, Jaroměř, Praž.

předm.499.
Partyngl Emanuel Ing., měř. kom., Kmú Praha II.
Pařízek Jaroslav Ing., Praha XIV., Soudní ul. 725.
Pařízek Quido Ing., Zlín, tř. T. Bati 3244.
Pasler Antonín Ing., úředník min. veř. prací, Smíchov,

.Jahnova č. 6.
Patera L. Ing., vrch. měř. kom. min. zemědělství, RadG-

tín, Jiráskova 655.
Patková Věra Ing. Dr., techn. úřed. Hl. města Prahy, 1'1'11-

ha XVI., Fibichova 10.
I'avlíček Jan Ing., Brno-Žabovřesky, Dvořákova 16.
Pavlík Metoděj Ing., měř. kom., Emo, Dominikánské

nám. 2.
Pavlík Zdeněk Ing., měst. techn. úř., Mor. Ostrava-Zá-
Pavlovský Ludvík Ing., měř. kom., Kmú Rakovník, Praž-

ská 967.
l'ayer Jaroslav Ing., vrch. měř. kom., dálnice, Košíí'e,

II tenisu 354.
Pecka Karel Ing., měř. kom;! Kmú, Praha 11., oe. odd.
Pecold Oldřich Ing., Brno-~abovřesky, Kameníčkova 9.
Peča Eoh. Ing., civ. geom., Smíchov, Zámečnice 709m.
Pečenka Ferdinand Ing., měř. kom. Tk., Praha XII.,

Bělehradská 38.
Pechr František Ing., vrch. měř. rada v. v., Eoskovice.
Pejchal Ladislav Ing., měř. kom., Kmú Náchod.
Pejchota Alois Ing., měř. rada, Praha VII., HehnanoY<l

26 b.
Peklo Miroslav Ing., Nová Paka, Tyršova 1054.
Peňáz Josef Ing., civ. geom., Brno, Soukupova 15.
Pepmý Vlad.- Ing .. měř. kom., stav. řed. dálnic, Praha H.,

Žitná 8i1V.

Perna Karel Ing., vrch. měí·. kom. Tk., Nusle, Lomnické-
ho II.

Pemica Bohumil Ing., měř. kom., Kmú, Pelhřimov, čp.
500/11.

Peterka Alois geom., vrch. měř. kom., Kmú Vysoké Mýto.
Petr Karel Ing., měř. kom., Kmú Pardubice.
Petrak Jiří Ing., civ. geom., Praha VIL, Rosslerova 2G.
Petrlík Jaroslav Ing., vrch. měř. kom. min. zemědělství.

Bubeneč, ul. Liitzowských 650.
Petrů Antonín Ing., civ. geom., Vyškov.
Petřek Jaroslav Ing., Olomouc VIII., Pavlovická !)l.
Petřík Jan Ing., měř. kom., Louny, Kollárlova 1196.
Pctřík Josef Ing. Dr. h. c., prof. Ces. vys. uč. techn. v. v.,

Praha II., Rašínovo nábřeží 54.
Picka Vladimír Ing., měř. kom., Brno, Vranovská 20.
Pichlík Jaroslav Ing., měř. kom., Repr. úst. m. fin., Podolí,

Nad spádem 175.
Pichlík Václav Ing., měř. kom., Tk., Praha III., Josef-

ská 4.
Pilný Karel geom., měř. kom. ředit. drah, Praha XL,

Dalimilova II.
Pinkava Ladisl. Ing., civ. geom., Náchod č. 852.
Pistulka Petr Ing., vrch. měř. kom., Tábor, Mostecká

1453.
Pitthart Frant. Ing., Dejvice, Na Šafránce 9.
Pittner Hynek Ing., vrch. měř. kom., Tk., Praha III., Jo-

sefská 4.
Plachetka Boh. Ing. C., Praha XIX., Pod Ořechovkou :1'7.
Platanov Konst. Ing., civ. geom, Uhlíř. Janovice, Ko-

menského 308. •
Plavec Jaroslav Ing., měř. koncip., CMD, Německ~· Bro:l,

nádraží.
Podl'uhecký Pavel Ing., měř. rada, Brandýs n. L., čp. 964.
Podstatný .losef. měl'. rada. Kmú, Poděbrady.
Pohanka Vilém Ing., Brno-Cernovice, Goetheova 13.
Pochylý Ladislav Ing., měř. kom., Brno-Židenice, Na

Petrůvkách I.
Í)okorný Josef Ing., měř. _kom., Kmú Kolín. , .
Pokorný Otto Ing., Brno-Zabovřesky, Havlíčkova 118.' mL'
Pokrovský D. Ing., Spořilov, Hlavní třída 1550.
Polcar Slavimír Ing., měř. koncip., ČMD, Praha II., Ere-

dovská 7.
Poppe Jan Ing., Praha X... Jihlavská 419.
Porkert Ladisl. Ing., měí·. kom., Kmú Poděbrady.
Port Emanuel Ing .. mM'. kom .. Nový Bydžov, Husova 4:;.
Pospíchal Frant. Ing., vrch. měř. kom. Tk., Praha VII.,

Hehnanova 3.
Pospíšil Bohumil Ing., Brno, Sedlákova 26, ? čtvrť.
Pospíšil Jan Ing., civ. geom., Prostě.iov, Žižkovo Jl. ] 5.
Potůček František Ing., vrch. měř. rada, Brno. Příční

4illI.
Potůček Stanislav Ing'., Podbah'" % (u p. Válka).
Potužák P,lVel lil!!'. Dr .. prof. Čes. v;vs. uč. techn., Stře-

šovice, Farní 729.
Pour Bohumil Ing., tajemník Inž. komory, NusJe, Kru-

šinova 10.
Praizler KnrcJ Ing., měř. kom., delim. kom., Praha IJ r..

Tržiště <l.
Prchal Vladislav Ing .. měř. koncip, Kmú Praha II.
Primich Václav Ing., vrch. měř. runa v. v., Praha Xl., Z~-

lenkova 3.
Procházka Bedřich Ing., Tf'rezín. důstoj. nev. č. Zl;.
Procházka Emil Ing., vrch. měl" 1<om. řed. drah fHIi\.

III. Olomouc.
Procházka Jaromír Ing., vrch. měř. kom., Brno, Domi-

nikánské nám. 2.
Procházka JarosL Ing. RNDr .. asi st. Čes. vys. uč. techn.,

Praha XII., Soběslavská 24.
l)rocházka Karel Ing., Strážnice, regulace Moravy.
Procházka Viktor Ing., Kmú Holešov.
Prokeš Ant. geom., civ. geoll1., Brno. H. (;oringa 37 '39.
Prokop Josef Ing., vrch. měř. rada, Z f. j". Praha, Bn-

beneč, Bráfova 369.
Prokop Vladislav Ing., vrch. měř. kom., Brno, Dlouhá 4:3.
Prokopec Josef Ing. Dr .. tpchn. úředník, Zemský úřad,

Strašnice. Masarvkova ~n2.
Prokůpek F~. Ing.,' civ. georn., Nymburk, Masarykova

787.
Prudík Václav Ing., vrch. měř. kom., Brno, Reicheltova

31/1V.
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Průcha Karel Ing., Železná Huť, p. Vrčeň.
Průša Jaroslav Ing., měř. kom. min. veř. prací. Nusle,

Rožmberská 788.
Přikryl Jaroslav Ing., Bubeneč, Steinova 7.
Pschorn Jindřich Ing., měi'" kom., delimitace, Smíchov,

n. Mat. Brauna 23/111.
Pšenička Josef Ing., měř. kom., Kmú Praha, oc. odd., Po-

dolí, Pod Pekařkou 513.
Pšikal Rudolf Ing., Brno-Židenice, Komenského 14.
Pštross Alois Ing., vrch. měř. kom., Litomyšl 272.
Ptáčková Emilie Ing., tech. úředn. Hlav. města Prahy,

Smíchov, Duškova ul. 12.
Pučelík Jiří Ing., asist. u p. Ing. Haraschina, Val. Mezi-

říčí, Palackého 401.
Pulpit Karel Ing., předn. odd. XI. Z. f. ř. Praha, Praha

II., Berlínská 12.
Pýrek Otakar Ing., měř. rada v. v:, Brno, Sedlákova

27/11.
Quitta Vilém Ing., měř. koncip., Kmú Vyškov.
Rabas Jan Ing., civ. geometr, Libochovice.
Radnický Karel Ing., měř. kom. měst. stav. úř., Olomouc,

Hitlerovo n. 1.
Rais Alois Ing. C., Praha XII:, Libická 13'-
Rajtr Jaroslav Ing., měř. rada min. zemědělství, Praha

II., Vác1avské nám. 62, Fénix.
Rakovič Frant. Ing., Vršovice, Ruská H. 706.
Regál Karel Ing., vrch. měř. kom., Strakonice, čp. 337.
Resl Jaroslav Ing., vrch. měř, kom., Kmú Blatná.
Rezek Jaroslav Ing., měř. rada, Kmú Praha, Dejvice,

Gneisenauova 16.
Rijáčel, Jaroslav Ing., měř. kom. Tk., Praha III., Josef··

ská ul. 4.
Rosenbaum Karel Ing., vrch. měř. kom., min. financi,

Spořilov, u Sokolovny 481.
Rotkovský František Ing.~ měř. rada Tk., Praha XIX.,

Kleistova 6. ' ,
Roziňák Achill Ing., měř. rada, Kmú Praha, Karlín,

Erbenova 9.
Hozsypal Jaroslav Ing., civ. geom., Mor. Ostrava, Johan-

nyho tř. 5.
Rudolf Jan Ing., Smíchov, Černohorská 40.
Ruml Jaroslav Ing., měř. rada, ČMD, Vršovice, na Mi-

čánkách 713. '-
Ruzha František Ing .. vrch. měř. kom., Zemský úřad odd.

41, Praha XIX., Velvarská 14.
Růžička Josef Ing. Dr., Brno, Antonínská 2.
Rybka Jiří Ing., měř. kom., Zeměp. úst., Praha XII.,

Soběslavská 1.
Rybníček Miloslav Ing., Brno-Král. Pole, Vrchlického 72.
Rýc Rudolf Ing., měř. koncip., Zem. úřad odd. VII/19 -

Brno.
Rykl Josef, měř. kom., Kmú Slaný.
Rykr Karel Ing., vrch. měř. rada, Kmú Praha, Bubeneč,

Bráfova 5 n.
Rys Karel Ing., přednosta Kmú, Klatovy ČP. 351/111.
Rysan Karel Ing., civ. geom., Zlín, Příluky 137.
l{yšavv Josef Ing. Dr., prof. Čes. vys. uč. techn., Praha

XIX., Schubertovy sady 14.
Ryšavý Oldřich Ing., měst. měř. úř., Brno-Komárov, Ma-

riacelská 9.
Rusek Miroslav Ing" měst. měř. úř., Zlín město, Zlín-

Prštné,Malenovská 110.
f{ečinskv František Ing., Ruzyně, Husova čp. 34.
'.{ehák Václav Ing., měř. kom., Pelhřimov, 386 'II.
~ezáč Miroslav Ing., Brno-Žabovřesky, Tůmova 38.
~iha Jaroslav Ing., měř. kom .. Smíchov, Platzerova 24.
Rihák Alois Ing., měst. úřad, Zlín.
Sadov Grigorij Ing., Praha II., Trojanova 1.
Sachunský Vlad. Ing., měř. kom., Tro.ia čp. 104.
Sajdl Ladislav geom., měř. kom., Kolín 11./404.
Sajner Rudolf Ing., Praha III., Vlašská 14.
Seidel Alois Ing., civ. geom., Brandýs n. L., Komenského

nám. 937.
Sejdi Karel geom., měř. kom., Kmú Mělník.
Seme'rid· Augustin Ing. Dr., prof. Čes. techn., Brno, Hel-
. celetova L
Sches~all František Ing., Brno-Žabovřesky, Královopol-

ska 46. .
Schiebl Val. Ing., vrch. měř. kom., Brno, Provazníkova

Č. 44.

Schneider Richard Ing., nlěř. kom., Kmú Telč.
Schornik Jiři Ing., měř. kom" Milevsko, Masarykova 368.
Schou Miroslav Ing., Brno-Kr. Pole, Polská 8. .
Schulz Frant. Ing., asistent cg., Nusle, Metodějovo n. 1.
Schwarz Josef Ing., měř. kom., Kmú Praha II.
Schwarz Miroslav Ing., civ. geom., Praha XIX., Bliiche-

rova 296.
Sigmund Bedřich Ing., Brno-Židenice, Skroupova (;5.
Skála Frant. Ing., měř. kom., Kmú Chrudim, Stefáni-

kova 437.
Skalák Jiří Ing., Tábor, Podhradi 1009.
Skopal Josef Ing., vrch. měř. kom., Mor. Ostrava 1., Lí-

pová 3.
Skopec Vladimir Ing., měř. kom., Řed. pro st. vod. cest,

Smíchov, Dienzenhofferovy sady Č. 5.
Skripnik Feodor Ing., civ. geom., Praha XII., Schweri-

nova 176.
Skyva Jan Ing., Brno, Sušilova 9.
Slaboch Václav Ing., měř. kom., Horky u Tábora 61.
Slánský Rudolf, měř. kom., Olomouc, Za nár. bankou 3.
Slavíček Emanuel Ing., vrch. měř. kom., Kmú, Kolín

V., Ovčárecká 1177.
Slavíček Jaroslav Ing., Brno-Žabovřesky, Lužická 4.
Směták Karel Ing" Kmú Třeboň. (
Smíšek Josef Ing., tech. úředník, Měchenice čp. 2, p.

Davle.
Smolík Jan Ing., měř. úř., Kmú Hradec Králové.
Smutný IglÚlc Ing., Příbram u Brna 135, p. Zastávka

u Brna.
Sochor Josef Ing., měř. rada, Zeměp. ústav, Bubeneč, Ža-

tecká tř. 48!III.
Sojka Jan Ing., vrch. m. rada v. v., Žižkov, Lucembur-

ská 42.
Sokol Antonín Ing., měř. rada Tk., Bubeneč, tř. Bedl·.

Vel. 43.
Soldán Břetislav Ing., měř. kocip., Zemsk)' úřad, Brno

II., U Baráků čp. 16.
Sommer Frantíšek Ing., měř. kom., Kmú Brno, Zeměděl-

ská 32.
Soucha Václav Ing., vrch. měř. kom. Tk. Praha, Praha

III., Josefská 4.
Souk:lJ J. Ing., civ. geometr, Nové Benátky.
Soušek Bohumír Ing., Praha XII., Sázavská 14.
Sponer František Ing., měst. měř. kom., Olomouc, Ma-

charova 9.
Sponner Ludvík Ing., měř. kom., Kmú Lítomyšl, Riegro-

vo nám. 81.
Srba František Ing., měř. kom., Brno-Husovice, Sobě-

šícká 14.
Stach Jindřích Ing., měř. rada ČMD, Brno, Bednářská 93.
Staněk Václav B. Ing. Dr., min. komisař, Zeměp. ústav

Bubeneč, Velvarská 47.
Stárek Vladimír Ing., měř. kom., Praha XII., Přemysl ov-

ská 928.
Starý Josef Ing., vrch. měř. kom., Brno, Kotlářská 27/1V.
Starý Ladisl. Ing., vrch. měř. kom., Kmú Ruchnov n. Kn.
Staš Alois Ing., civ. geom., Mor. Ostrava. Bráfova 1762.
Stehlíček Miloš Ing., měř. kom., Ml. Boleslav, Jirásko-

va 198.
Steigel' Jaroslav Ing., Brno, Kobližná 48.
Stejskal Miloslav Ing., vrch. měř. kom. Tk., Zižkov,

Tomkova 33/IV.
Steklý Václav Ing., měř. koncip., Kmú Praha II.
Sternwald Frant. Ing., měř. kom., Hradec Král., Ulry-

chovo nám. 854.
Stíbor Josef Ing., Zemský úřad, Vršovice, Madridská

820/1V.
Stodola František Ing., měř. kom., Kmú Praha nov. m.,

Dejvice, Brahmsova 5.
StOckl Herwig, geom., vrch. měř. kom. min. fin., Vrrm··

více, Vážská 11.
Straka Vladím. Ing., vrch. měř. kom., Kmú, Tábor.
Strempel František Ing., Mor. Ostrava III., Valdštýnova

č. 15.
Strnad Jan Ing., Brno, ul. J. Barviče 44.
Strnad Josef Ing., měř. úředník, Zižkov, Svihovského 11.
Strnadel Bedř. Ing., Mirovice, Jubilejní 210.
Střelec Jaroslav Ing., Kmú Boskovice.
Střída Tomáš Ing., měř. kom., Kmú Hranice.
Suchánek Mojmír Ing., měř. kom. Tk., Záběhlice 1903.
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Suchánek Stanislav Ing., vrch. měř. kom., Zfř., Praha
XVIII., Kinderlyho 5.

Suchý Frant. Ing., měi-. koncip., Kmú, Tábor, Mochov-
ská 1498.

Svátek Felix Ing., civ. geom., Vršovice, Na Louži 770.
Světlík J'aromír Ing., Brno-Jundrov, U Mysl. 10.
Svoboda Alois Ing., mě)'. koncip., Kmú Brno, Dominikán-

ské nám. 2.
Svoboda Frant. Ing., měř. kom., Kmú Blatná.
Svoboda Josef Ing., měř. rada, Kmú Č. Buděojice, Hlu-

bocká 1313.
Svoboda Karel Ing. Dr., civ. geom., Brno-Židenice, Voja-

nova 5.
Svoboda Karel Ing., Brno, Bedřicha Smetany 22.
Svoboda Otakar Ing., měř. kom., Tábor, Sámalova 1939.
Svoboda Václav Ing., Chrást 49, p. Všetaty.
Svoboda Vlad. Ing., Praha VII., Bubenská 1158.
Sýkora Karel Ing., měř. koncip., Kmú Rychnov n. Kněž.
Sýkora Oldi'-ich Ing., Brno-Král. Pole, Poděbradova 26.
Synáč Vojtěch Ing., vrch. měi-. kom., Kmú, Ledeč n. Sáz.

čp. 134.
Syrovátka Viktor Ing., měř. kom., Brno-Žabovřesky, Ša-

faříkova 3.
Sytenko Alexej Ing., civ. geoll'1.,Kunštát na Mor., čp. 240.
Šach Alex. Ing., civ. geometr, Orlík n. Vit.
Sanca Alois Ing., Val. Meziříčí-Krásno, Zašova 190.
Sanda Oldřich Ing., měř. kom., Brno-Tuřany, Fibichov'd

č.28.
Šarm Václav geom., měř. kom. Tk., Kobylisy, Čimická

717.
Seda Karel Ing., měř. koncip., Kmú Domažlice, Neru-

dova 168.
Sesták Erich Ing., měř. kom., Z. f. ř. Brno, K~márovské

nábř.8.
Šibrava Arnošt Ing., měř. koncip., Kmú Čes. Budějovice.
Šilhánek František Ing., vrch. měř. kom., Kmú Nová

Paka.
Šimák Bohuslav Ing., gen. řed. dálnic, Praha XIII., Bul-

harská 39.
Šimek Alois Ing., vrch. měř. rada, Brno, Veveří ul. 52'

přízemí.
Šimerka Jos. Ing., měř. rada, Chrudim II., Zahradní 302.
Šír Vratislav Ing., civ. geom., Nové Město-na Moravě .. '
Škelenko Antonín Ing., měř. rada, zeměp. ústav, Praha

VIL, Veletržní pálác.
Škoda František Ing., měl'. rada, Dejvice, Brahmsova 5,
Škoda Josef Ing., civ. geom., Ml. Boleslav, Riegrova 142
Šlitr Jaroslav Ing., vrch. měř. kom. min. financí, Praha

VII., Jedličkova 14.
Šmíd Josef geom., vrch. měř. kom., Plzeň III., U Jikal-

ky 20.
Smíd Leopold Ing., měř. koncip., Kmú Tí·ebíč.
Solc Josef Ing., Praha XII., Mánesova 47.
Šourek Vladimír geom., civ. geom., Dobříš, čp. 855.
Špaček Jar. Ing., Praha VIL, Frindova 10.
Špaček Josef Ing., měř. kQncip., Brno-Husovice, Husov-

ská 48.
Špaček V. RNDr., profesor reál. gYll1n., Roudnice n. L.
Špičák Frant. Ing., vrch. měř. kom., Emo, Karafiátova 5.
Šponer. František Ing., měř. úředník, Kmú Sedlčany.
Špryňar Jaroslav Ing., měř. komisař, Zemskf' úřad, Pra-

ha II., Pod Slovany 6.
Srámek Karel Ing., měř. kom., Brno, ? tř. 31.
Štefek Frántišek Ing., vrch. měř. kom., Praha XII., Po-

znaňská 46.
Stefka Alois Ing., měř. úl'. měst. stav. úřadu, Olomouc,

Hitlerovo nám. 1.
Štěch Václav Ing., civ. geom., Rokvcany č. 5liIII.
Štis Václav Ing., vrch. měř. kom. Tk., Praha VIL, Ply-

nární č. 4.
Štěpánek Frant. Ing., měř. rada, Zemský úřad, PrahiJ

XIV., Zámecká 15.
Štok Josef Ing., měř. kom., N. Bydžov, Jungmannova

1742.
Štorkán Frant. Ing., měř. kom., Písek, Jablonského 58.
Štván Antonín Ing., měř. rada, Brno-Husovice, Tyršova

č.44.
Subr Josef Ing., techn. úř., Mor. Ostrava, Balcarova 4.
Sulc Karel Ing., měř. rada min. zemědělství, Žižkov,

Schwerinova tř. 135.

Sulda Josef Ing., měř. kom., Příbram, Škodova ul. 1731V.
Šváb Vladimír Ing., měř. kom., Plzeň, Olšová č. 3.
Švec Fr. Ing., měř. koncip., Michle, Na Kopečku 1033.
Švejda Leopold Ing., měř. kom., Kmú nov. m., Praha

XIX., Senefeldova 30.
Švoma Jan Ing., vrch. měř. kom., Poděbrady, Hellicho-

va 492.
Taranovský Serg. Ing., civ. geom., Horní Krč, čp. 90.
. Teplický Jaroslav Ing., měl'. koncip., Vršovice, Madrid-

ská 26.
Tesař Jaroslav Ing., Brno, Falkensteinerova 39.
Tichý Jaroslav Ing., měř. kom., Kmú Praha II. nov. m.
Tichý Josef Ing., Nové Zámky, P. Milonice. .
Thám František geom., vrch. měř. kom., Kmú Mělník.
TMč Míroslav Ing., měř. kom., Kmú Frýdek, Nemoc-

niční 136.
Tlustý Jaremír Ing. C., Praha XIV., Nezamyslova 15.
Tobrman Lad. Ing., měř. koncip., Kmú Praha II. nov. m.
Tomášek Václav Ing., měř. kom., Kmú Kutná Hora.
'Tomaševský Alex. Ing., Třebenice u Libochovic.
'roušek Josef Ing., měst. vrch. měř. kom., Brno, U botanic-

ké zahrady 3.
Trešl Josef geom., yrch. měl'. kom., Kmú, Královice

li Plzně.
Trnka Rudolf Ing., sml. měř. úředník, Kmú Praha.
Trpka Antonín Ing., měř. kom., Strašnice, Bezejmenná

1384. '\
Truksa Josef Ing., měř. rada, Praha III., Karmelitská 5.
'fržický Bedřich Ing., vrch. měř. kom., Louny, Revoluční

592.
Třehín Arnošt Ing., bei H. Daffner, Neumarkt í. Opf.

Regensburgerstrasse 5 1/2.
Tuma Jaroslav Ing., měř. kom., Kmú, Německý Brod.
Tůma Jaroslav Ing., měř. rada min. financí, Praha lIL,

Josefská 4.
Tvarůžek Rudolf geom., civ. geom., Praha III., Magde·

burská 18.
Ullrich Karel Ing., Bubeneč, U Sparty Č. 14.
Ullrich Otakar Ing., měř. kom., Kmú Pardubíce.
Ulm Emil Ing., měř. koncíp., Kmú Zbraslav.
Vaca Oldřich Ing., vrch. měř. kom.' min. vnitra, Praha

III., Tržiště 9.
Vacek František Ing., měř. rada, Kmú, Praha II. nov. m.
Yacke Zdeněk Ing., měř. rada min. zemědělství, Praha

II., Rumunská 1.
Václavů Josef Ing., vrch. měř. kom., Olomouc, Ředít. drah

odd. III.!3.
Yaiz Ladislav Ing., měř. úř., Brno, Pražská 9.
Vála František Ing., vrch. měř. kom., Zemský úřad, Pra-

ha XII., Lobkovícké nám. 16.
Valdman Václav Ing., Kmú Rokycany.
Valdman Vladimír Ing., vrch. měř. kom., Kmú C. Budě-

jovice.
Valcha František Ing., vrch. měř. kom., Čáslav, Koudel-

kova 137.
Válka Oldřich Ing., měř. úředník, Kmú nov. m., Praha

1., U staré školy.
Vaněček Jindř. Ing., měř. kom., Kmú, Praha XII., Ital-

ská Č. 8.
Vaněk Bohumil Ing., Praha VIL, Schillerova č. 1.
Vanický Jaroslav Ing., Kostelec n. OrI. 923.
Vaníček Radim. Ing., civ. geometr, Navarov, p. Držkov.
Vaniš Frant. Ing., Nusle, Chitussiho 1069.
Vařeka Vojtěch Ing .. Kmú, Val. Meziříčí, Hřbitovní 392.
Vávra Jan Ing.,zeměděl. kom., Olomouc, Agrár. operace.
VáHa Jaroslav Ing-., vrch. měř. kom., deIim. kom.,

Praha lIL, Tržiště 9.
Veis Vladislav Ing., měř. kom., Praha XIX., U středu 22.
Velebil Jan Ing., Praha VII., Senefelderova 449.
Veliš Otakar Ing., civ. geom., Pardubice. Wilsonova 19
Veselý František Ing., měř. kom., Kmú Slaný, Pražská

1316. '
Veselý Jaroslav Ing., vrch. měř. kom., Kmú Dh. Hra-

diště, Dvořákova čp. 643.
Veselý Josef Ing., měř. kom., Strakonice, Husova 586!I.
Veselý Otto Ing., měř. úř., Kmú Brno. -
Vespalec Oldřich Ing., zem. úl'. odd. VII./19, Brno,

Thrauenbergerova 6.
Vetterl Karel Ing., vrch. m. kom., ČMD Hradec Král., ře.-

ditelství.
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Veverka Martin Ing., měř. rada, Brno, Zemský dům II.
Veverka Stanislav Ing., vrch. měř. rada, Praha V., Luy-

thovova č. 6.
Viaclovský Stanislav geom., Kmú Židlochovice.
Vičar Oldřich Ing., měst. úř., Brno, Zábranského 17.
Vilímec Vlad. Ing., vrch. měř. kom., Kmú Brno.
Vilímec Miroslav Ing., měř. úř., měst. stav. úř., Olomouc,

Hitlerovo nám. 1.
Viták Emanuel Ing., vrch. měř. kom. min. fin., Smíchov,

EL Peškové 12/11.
Vitek Jaroslav Ing., měř. kom., Michle, Horní ul. 8.
Vitouš Jindřich Ing., civ. geom., Praha VII., Bělského 28.
Ylach Vratislav Ing., Brno, V táboře 14/1.
Vláčil Josef Ing., vrch. měř. kom., Z. f. ř. Brno.
Vlk František Ing., měř .. kom., Praha II., Podskalská 6.
Vlček Václav Ing. Dr., měř. kom., řed. st. vod. cest, Spo-

řilov, Hlavní tř. 1581. .
Vltavský Bohumil Ing., vrch. měř. kom., Kmú Plzeň.
Vobr Josef Ing., měř. rada, Kmú, Bubeneč, Bráfova 5.
Vodjanický Vitalij geom., asistent u Ing. Macouna, Praha

XII., Humboldtova 34.
Voldán Fr. Ing., techn. úř. E. P., Praha XII., Slezská 128.
Volek Frant. Ing., měř. kom., Kmú Praha II.
Volf Emanuel Ing., měř. kom., Plzeň, Přeštická ul. 11.
Yolfík Bohumil Ing., měř. koncip., Smíchov, U Plzenky 8.
Volicer Karel Ing., vrch. měř. rada min. zemědélství,

Praha VII., Langemarcká 1361.
Vondráš Ceněk Ing., civ. geom., Tišnov.
Vondráš Jaroslav Ing., civ. geom., Tišnov, Stefánikova

č.490.
Vondrášek Frant. Ing., vrchní zeměměř. správce. Schwar-

zenber., Hluboká n. VIt;
Vozka Frant. Ing., měř. kom., CMD, Minice-Kralupy n.

Vlt. 120.
Vrbka Leopold Ing., měř. koncip., Kmú Brno.
Vrtal Boh. Ing., měř. rada, Bubeneč, Tř. gen. Krausse 8.
Vycpálek Jaroal. Ing., měř. kom., Nusle, Ul.' Žateckých

844.
Vykuti! Josef Ing., měř. kom., zeměp. ústav, Praha VIL,

Veletržní palác.
Waldheger Mil. Ing., měř. úředník, Kmú, Praha II., Kře-

mencova 8.
Wagner Jan Ing., Pardubice, Waldštýnova 1018).
Wankát Václav Ing., měř. rada, Modřany, Rašínova 1454.
Weigelt Josef Ing., měř. kom., Cáslav,-Jablonského 381.

Wiesner Frant. Ing., vI. rada v. v., Dolní Beřkovice.
Wittinger Max Ing. Dr., měř. kom. min. vnitra, Nusle,

Kosárkova 1014.
Wodrážka Rudolf Ing., Praha XIII., Bulharská 23.
Wolanský Jan Ing., civ. geom., Vel. Meziříčí, Tyršova 55.
Wolf Jar. Ing., vrch. měř. kom., Vyškov, Nerudova 2.
Zahradník Method Ing., měř. rada, Brno, ul. Dra Macků

47jllI.
Zajíček Karel Ing., vrch. měř. kom., Praha XII., Říšské

nám. 18.
Zajikin Simeon Ing., civ. geom., Uh. Hradiště, Hostisl.

č.379.
Zámečník Jan Ing., Bystré u Poličky.
Záruba Frant. geom., měř. kom., Kmú nov. m., Praha I.,

U staré školy.
Zawislak Julius Ing., měř. koncip., Kmú Mor. Ostrava,

Nová radnice ..
Zbořil Vojtěch Ing., Uh. Hradiště, Kollárova 547.
Zdeněk Karel geom., měř. kom., Písek, Tř. legií 1260.
Zeman Vladimír Ing., civ. geom., Hlinsko v C., Rokyca-

nova 992.
Zemánek Josef Ing., vrch. m. rada v. v., Strakonice,

Nám. Svobody 3.
Zemskov Evžen geom., Brno, Cervená 1.
Zenkl Bohumír Ing., Něm. Brod., Na Letné 527.
Zíka Jan Irlg., správa CMD, Spišská Nová Ves.
Zlinský Oldřich Ing., Zastávka u Brna.
Znojil Josef Ing., Brno-Td.vníky 47.
Zoula Jarosl. Ing., měř. kom., Neratovice u Prahy 528.
Zulík Josef Ing., vrch. měř. kom., Kmú Napajedla.
Žák Josef Ing., měř. kom., Praha VII., Janovského 25.
Žalio Jaroslav Ing., měř. kom., Kmú Brno.
Zdímal Stanislav Ing., měř. rada, Kmú Brno, Pe1licova

53a'1.
Železný Antonín Ing., měř. kom:, Pardubice, Pasáž 1342.
Žert Alois Ing., civ. geom., Frýdek, Wilsonova tř. 210.
Žert Vlastimil Ing., měř. kom., Kladno, Ludmilina 984.
Zilka František geom., měř. rada, řed. CMD, odd. 111./3,

Olomouc.
Živný Mikuláš Ing., techn. úředník, Zemský úřad, Stře-

šovice, Ve Střešovičkách 938.
Žižka Jaromír Ing., měř. kom., Kmú, Dvůr KráL, Alšo-

va 1816.
Župka Frant. Ing., Praha XVI., Holečkova 6.

Hlavní a odpovědný redaktor: Ing. Bohumil PouÍ'. - Majetník a vydavatel Spolek českých inženýrů. - Tiskem
knihtiskámy »Typus« v Praze XVI. Telefon 410-62.
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Také Vy musíte
.se seznámiti s použitím
náhradních materiálů.

Jedinou vhodnou pomůckou
je k tomu spis

Náhrada kovů ve stavbě
strojů a přístrojů,

jejž vydal Spolek českých inže-
nýrů jako zvláštní otisk Stroj-
nického Obzoru.

Cena 15 K.

Technické
knihkupectví a nakladatelstvi
s. s r. o. v Praze 1.,Dům SIA. JOSEF & JAN FRIé. PRAHA XII.

Pilotovací teodolity meteorologické.

měřici přistroje
Tiskopisy Il Informace bezplatně od firmy CARL ZEISS. JENA. nebo
generálnlho zastoupeni: fy 6RATŘI LOSCHNEROVÉ Praha I•• PflkOpy 1. I

telefony: 245-3'::, 285-38. 272-45, 272-46.

1941/26


