
v ilRNĚ, 1. dubna 1925.

ZEMĚMĚŘIČSHÝ vĚsTníH
Výkony tdangulační kanceláře min. financí

v t'oce 1924 a nově získané zkušenosti.
Ing. AI. Š jme k, vrch. měl". rada min. financí.

V ročníku VI. č. 8 "Zpráv veřejné služby technické" podal
vrchní měř. rada min. financí Ing. J. 'Křovák ukázku z činnosti
triangulační kancelá'í'e min. fin. v letech 1920 až, 1923. Z po-
jednání toho jest patrno, že byla do konce roku 1923 vytyčena
a zaměřena nová katastrální&íť 1. řádu na :Moravě a Opa,vsku
a signali&ována síť 1. řádu Illučínska a části Slovenska.

Programem pro rok 1'924 bylo vytyčiti síť 2. a 3. Mdu
na Hlučínsku a 'fěšínsku, rozšířiti část nové vytyčené sloven-
ské s#ě 1. řádu směrem jihovýchodním až po státní hranici a
zachytiti do sítě 1. 'í',ádu detailní&ítě již, 'dříve provedené jinými
měl\ úřady pro města Trenčín, Turč. &v.Martina Lučenec.

Spolu s panem předno&tou triangulační kanceláře Ing. J.
Křovákem· vypracovali jsme návrh jednotné sítě pro zmíněný
celek a návrhy užšícn sítí pro uvedená území.

Při zdělání projektu přihlíženo bylo:
1. aby trojúhelníky byly pokud možno stejně veliké,
2. aby síť 1. řádu byla dělitelná na jednoduché ohrazce o pěti.

šesti neb sedmi (v.ýjimečně o osmi) trojúhelnících, vrcholících
v jednom společném centrálním bodě,

3. aby každý bod sítě byl centr,álním bodem jednoh'o
obrazce, vyjímaje ovšem body po obvodu na státních hranicích,

4. v případě; kde není možno splniti podmínku tí'etí, aby
síť byla rozložitelná a&poň na souběžné řetězce trojúhelníků, a

5. aby síť obsahovala všechny body rakou&kého stupňového
měření.

P'í'imyslíme-li si, ž·e ter8n není vždy takový, jak)' bychom
si jej přáli míti, vidíme, že vypracování projektu &ítě jest jednou
z nejtěž,ších úloh, a že jest někdy třeba spokojiti se přece jen
s horší konfigumcí obrazců,

Náměty k návrhu prováděny byly v mapě generální, studie
visur a vykreslování jich profilů dělo se pomocí map speciálních
a topografických. Jsou to pomůcky velmi dobré a musím po-
. dotknouti, že mi při zkoum,ání visur, která v nich již po pět
roků konám, selhaly jen ve třech pHpadech. Vykreslí-li se profil
se zřetelem na zakřivení 'země, možno z jeho 'nákresu již. předem
stanoviti vý~ku měr'ičské rozhledny. Z toho patrno, žie není třeba
konati nákladnou rekognoskaci sítě 1. řádu i &tačí omeziti reko-
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gl10skacijen na l)ody~2'1 'llIichlžizda se Inámněkterý směr pochybný.
'\' ostatních případech' stačí, když~ stavitel zdolá místní pře-
k.ážku výlŠkouměřické rozhledny a může být jist, že všechny
předepsané visury cl.:oS;áhne.Zato 's;íť2. a 3. řádu jesGnutno vždy
celou rekognoskovati, neh od ,um,ístění bodů těchto sítí závisí
celá ,k,?n,figurace sítě detailní a výlohy .vznikající při .iejím
prov;adem.

Projekt sítě 1. ř;idu pro Hlučínsko, Těšínsko a Slovensko
zabral plochu 18.321 km2, a zobrazen jest v připojené skizze
(viz přílohu). Dělicí čarou Jindř. dvůr, Ostrý vrch, Oupí, Vel.
Lopeník. OhahovlÍ, Javorník vrch, Ohmelová, Makyta, Oemerka,

Lys.í hora. Jírová, Pilsko, Babia Gora ... Poronja-tetu utvořeny
byly dva. celky, síť hlučínská a slovenská.

Síť slovenská čítá 58 bodů I. řádu, 25 bodů II. řádu a 9 bodů
III. řádu; síť hlučínská čítá 9 bodů I. řádu, 9 bodlI II. řádu, 25 bodů
III. řádu a 49 bodů detailních, dohromady 67 bodů I. řádu, 34 bodů
II. řádu, 34 bodů III. řádu a 49 bodů detailních.

Observace všech těchto bodů byla (}'ruhouč;istí pracovního
programu pro rok 1924. Protow měla býti tato úloha hotova
koncem letní serony, musel být personál triangulační kanceláře,
sestávající mimoautora z 5 úředníků, pí'iměí'eně doplněn. '1'0 stalo
se přidělením 10 slovenských měí-. úředníků, kteří měli stavěti
měřické rozhledny a pyramidy, a po výcviku též, sami
měřiti úhly.

S polními pracemi započalo se dne 23. nubna na Hlučínsku.
Hlučínský terén jest pahorkovitý, z třetiny lesem porostlý; v sou-
sedství jest kraj ostravský a těšínský, kraj těžikého 'průmyslu,
který je stále ponořen do kouře a mlhl.. Byla tedy příležitostl
k velkým stavbám ažl41 m vy&okým"a k z;ískání zkušeností při

1925/58



observaci. Měli zde tedy pi'idělení úředníci dobrou průpravu Pl'()

další práci na Slovensku, Nehuuu be blíž·e rozepisovati o stavbách
o lesních průsecích, měření a o doeílenýchvýsledeích,neh celá
ta, zajímavá práce by musela být uvedena, ve 'zvláštním pojednání.

Bylo nutno chopiti se pr:áce velmi energicky; v květnu po-
staviti všechny vysoké stavby a v červnu zobservovati síť, než
nastanou husté mlhy, ve kterých by se visury jako Stra-
hovice--Háj = 39 km, Bohrovník-Ráj a Bobrovník-Hradiště
= 27 km, procházej~cí mimo to zakoul'eným Os'raV&kem, nedost'ily.
Podotýkám, že jen observace
Bobrovníku trvala 4 neděle,
ač používáno bylo heliotropll.
Dík píli našich Medníků,

kteří pracovali skutečně od
slunce východu do slunce
západu i ve svátky a neděle
a stálých dělníků. kteří na
stavbách pracovali 13 i 14
hodin denně, bylo možno tuto
práci do 3. července ukončitti.
Oddělení přesídlilo pak

z Opavy do Trenčína, a za-
počalo triangulační práce na
Slovensku.
Zmínil jsem se, že část

slovenské sítě byla již v r. 1921
a 1923 signalisována, a to po
čáru Babia Gora, Budín, VeL
Ohoč, VeL Ohchúla, Velestur,
Stalová, Sitno. Zbývalo sig-
nálovati jihovýchodní část této
projektované sítě, upraviti síť
již vytyčenou a znovu po- Obr. 2. "Kvetsky vrch" u Rim. Soboty.
staviti některé pyramidy, (Pilíř pro stroj 12'4 m.)
spálené obecenstvem neb
zničené sněhovými bouřemi.

Především obsazeny byly hody vYi'>oké1500 až, 2045 m, aby
ab80lvovány byly za teplého letního poča&í. Výzbroj stavební
neb měřičskoll doplnili si kolegové výzbroj~ ókautskou. Několik
stanů zapůjčilo Mm laskav,ě generální finanční ředitelství (pan
refel'Bnt katastru) v Bratislavě, takže bylo možno ihned 'vybaviti
12 partií. Stavby šly dobl'e kup~edu a pozorovatelé mohli ihned
započíti s měřením úhlů.

Výsledky za prvé dva měsíce byly takové, že byla naděje
práci celého programu zdolati. Někteří kolegové vrátili se sice
nemocní, ale vůle byla pevná. Přeskupením jednotlivých partií
byl chod dalších prací zabezpečen. Odhodlal jsem se ještě vytyčiti
a zaměřiti síť 3. řádu v okresu trenčínském, abych zavedl mladší
kolegy do veškerých triangulačních prací a aby sami poznali, ca.
možno vykonati, když je práce velkoryse řešena a program ovitě
vedena. (Pro nedostatek místa není síť 3 ř. v pNloze zobrazena.)
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K signalisaci slovenské sítě 1. ř. bylo zapotřebí následují-
druhu staveb, času a peněžního nákladu:

Stavba Shvba Jedna Trvala
stála trvala stavba stála d'
Kč dní asi Kč' Il1

1 zděný gloriet . . . . . . .
1 tyč 24 m vysoká . . . " 733'00 5
4 delimitační a 34 naše pyramidy 27.g81·68 145
2 zvýšená postavení . . . " 1.023'65 6
postave.ní pro str.Oj5..-10 m vys.} 2 9.110'24 36
2 delimit. + 4 naše 10- 15m :g
vysoká postavení . . . . ~ 15.130'77 rlO

2 vys. postav. 15-20 m. . ~ 12.368,93 33
4" ,,20-25'85 111. • "š 39.506'27 110
Celkem 58 bodů 105.854'54 385.

K signalisaci sítě 2. řádu bylo zapotřebí vystavěti:
V ceně V době 1 stavba
Kč dní stála Kč
245,- 2

15.279'16 60
1 lešení na věži
16 pyramid.
1 delimitační pyramida
1 kostel. věž ....

. 1 signál . . . . . .••. 94'- 1
8 postavení pr.o stro..i5..,--....1.0ml,g 5.04~1~ 19
1 ." " " . 11 m:a 6.28.306 14
1 .. . ."" 23:3 111 f 10.940'30 24
{>2bodů 37,H84'70 120.

V cenč V době
Kč dní

743'44 G
48,- J/2
101'50 1

1.300·80 r>
2.631'61 ~

V síti 3. řádu vystavelyse:
2 pyramidy . .
1 lešení na včži . .
2 signály . . . . .
1 signál 22 111 vys. .
2 rozhledny post. pro stroj do 5 m
1 rozhledna s postavením pro
stroj 11 m vys. . . . . . .

9 bodů

823'- 4'3
511'82 3'-

2.277'56 9'-

3.782'6~ 12'5
6.184'47 16'5
9.870'57 27'5

Trvala
dní

1 stavba
stála Kč

371'72

Trvala
dní
2

1,158'50 G
5.983,88 271/~+ 1.000'00 stabilisace.

Celkem zaplaceno bylo za stabilisaci a signalisaci všech těchto
92 bodů na Slovensku l(č 150.723'12 a bylo Ir tomu potřebí 5321/S
pracovních dní. Z obnosu toho připadá:

na dělníky . Kč 90.855,-
povozy . . . . . . . . " 18.360,-
materiál . . . . '.' . . " 41.508'12

Na výstavbu pyramid přispěla města:
Trenčín částkou. Kč 1.625'74
Trenčan. Teplice " . ,,14.136'12
Turč. Sv. Martin" ." 540'-

Kč 16.301'86,
takže stát zaplatil pouze Kč 134.421'26.
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Jednotlivé stavby prováděny byly dle typu vyzkoušených
již triangulační kanceláří; připojuji jen tři vyobrazení na
ukázku. Viz obraz č. 1, 2, 3.

Stromových a tyčových signálfl již ze známých důvodů ne-
užíváme, jedná-li se o výšku větší uež 20 m. Ve vysokých lesích
pořídili jsme vždy místo signálu primitivní rozhlednu nad stavením
a vyztužením 3 blízko stojících stromů, a zakončili ji v patřičné

výši nad lesem pěknou pyramidou. V polích stavěli jsme ze 4 tyčí
o 14 cm středního průměru pyramidu a na věnec v nadstavili
jsme slabou rozhledničku spojenou s vrchem pyramidy kleštinami k
a 7.akončili ji stříškou s černým hrano lem (viz obraz č. 4). Sklon
sloupců základní pyramidy nesmí být příliš velikj', aby se do-
cílilo větší výšky mezi věncem v a kleštillami k, a zvýšila tak
stabilita celku. Boky pyramidy i rozhledny vyztnží se pak jako
obyčejně věnci a Ondřejovými kříži a pod stříškou postaví se
stolek pro heliotrop. Takovýto signál je na velké vzdálenosti
viditelný, stabilní, lépe se konstruuje než tyčový, možno na něm
heliotropovati a kdykoliv pod ním stabilisaci bodu zaměřeného
provésti. (Dokončení pHětě.)
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Rappott su~ ta manifestation des géomet~es
tcbécostovaques, 8. févtie~ 1925 a B~no.

(Extrait de l'article du numéro précédent.)

La manifeslation avait pour le but ďinformer la publicité sur la
nécessité de la reforme de l'éducation des géomCtres aux écoles techniques
supérieures en Tchécoslovaquie et de gagner son appui.

Presque 30 ans les ~éometres tchéques s'éiforcent ft realiser cette
reforme. Depuis la grande guerre on attendait, que la ministere de l'instruc-
tion publique vienn6 au devant a nos éxigeances motivées qui sont: la
eassation des counes géodésiques de deux ans et l'étabIissement,des facultés
de quatre ans pour l'éducation des ingénieurs géom1Jtres, alors analogue-
ment comme pour les autres ingénieurs (par exemple mécanicien, électricien,
,architecte).

A peu pres 25 "fo des tous les géometres ont assisté a l'assemblée;
parmi les auditeurs se trouvaient: les délégués des ministeres (des travaux
pubIics, des finances, de la justice, des chemins de fer) , des députés, des
tous les écoles techniques supérieures (tchéques et al1emandes), du 8ervice
pour la reforme agraire et des organisation des ingénieurs., L'absence du
délégué da la ministere de l'instruction publique ,était frappante, car il
g'aggit de la question culturelle par excellence.

Trois reférendaires de notre branche ont prouvé la 'nécessité de la
'reforme de I'enseignement par rapport aux basoins de I'Etat et des parti-
euIiers, et en meme temps a l'exécution parfaite de la profession, soít du
géomUre-ftllldionnaire de la République, soit des géometres-experts.

Apl'es les déclarations sympatiques des délegués, l'asscmblée a recut
unanimment la ré:lolution appartenante.

Napsal Jos. Ko,unovský.

Rekonstrukce stanoviska se opírá o ~námou vlastnost sdru-
žených uz.lových bodů na dvou průmětech (snímcích),rekonstru-
{)vaného prostoru. Jsou-li ni a n2 roviny snímků, S' a S" středy
jich promítání, zoveme uzlovými body S"l a S'2 průsečíky spoj-
nice S' S" resp. 8 rovinami ni a n2' Zory snímků z těchto uzlo-
vých bodů na nich jsou paprskové 8vaz.~yvzájemně projektivní.
.Te-lini f..ádaná situace a S' tedy její zenit, jest u~lový bod S"l
na ní hledaným stanoviskem pro sbímek n2, t. j. půdorysem
jeho středu S"; uzlový bod S'2 na snímku n2 jest pak jeho
úběžníkem vertikál.

Rekonstrukci stanoviska možno provésti, známe·li situaci
A1B1 01 DlEl pěti bodů AB ODE prostoru, obrazy A2B2 02D2E,
těchto bodů na snímku a jeho úběžník vertikál S'2' Pak jest
rekonstrukce řešením problému rovinné projektivnosti a záleží
v tom, že určíme v situaci n1 bod S''t tak, aby zor situace
A1 Bl 01Dl E1 z něho byl pětipaprskový svazek projektivni se
zorem perspektiv A2B2 C2D2E2 ze středu S'2'

Tato úloha se řeší dvěma pomocnými kdelosečkami, pro-
cházejícími třemi známými body' situace n1" Každá kuže]oseěka
jest určena jedním z dalších bodů situace a okolnosti. že zor
čtveřiny bodové, kterou prochází, z kteréhokoli bodu kuželosečky
jest paprsková čtveřina, jejíž dvojpoměr se rovná dvojpom~rll
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zoru přiřazené čtveřiny na 3T2 z bodu S'2' Čtvrtý společný bod
obou pom-ocnýchku~eloseček jest žádanýmstanoviskem.*

Rekonstrukce se značně zjednoduší, jsou-li tři z daných
pěti bodů situace v jedné přímce, kteréžto podmínce jest možná
často učiniti v praxi zadost.

Jsou-li na př. v situaci body AIBI01 V jedné přímce a
je-li S'2 (A2 B2 O2D2 E2) příslušná pětipaprsková skupina na
.snímku, můžeme rekonstruovati takto (obr. 1.):

D"

E" ,ID,

~

El\
S"• 1

Protneme pětipaprskový svazek na snímku v pětibodovém
vrhu AoBo 00 DoEo a přemístíme tentovrh do polohy A' B' O' D' E'
na situaci tak, aby A' - Al. Pak spojnice B1B' a 010' pro-
tínají se v bodu O a řez svazku O (A' B'O' D' E') osou AIB1
jest pětibodový vrh Al B I 01D "E" projektivní s pětipaprskovým
svazkem na snímku. Spojnice DlD" a El E" protínají se již
v bodu St.

Je-li úhel obou spojnic příliš malý, není rekonstrukce ta
vhodnou. Ale i v tom případě jest možno rekonstrukci zjednodu-
šiti, jak ukážeme.

Označme AlBl Dl body situace, jež leží v jedné přímce.
Uvážíme-li pomocné kuželosečky o společných bodech AIBIOH
tu ku~elosečka procházející bodem Dl degeneruje v přímku
Al Bl a ještě v jednu přímku, jež prochází bodem 01 a na které
nutně leží rekonstruované stanovisko; jde o její sestrojení.

Učiňme zor trojiny AlBl 01 z libovolného bodu O (obr. 2.)
a sestrojme v tomto svazku čtvrtý paprsek dle dvojpoměru
(AoBo 00 Do), přemístěnÍIn čtveřiny AoBo OoDo ze snímku tak,

* Viz na př. můj článek "Grafické řešeni problému pěti paprsků ve
fotogrametrii", Technický obzor, roč. xxn., Praha 1914.
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aby body Ao, Bo a 00 se nacházely va paprscích OAJ, OBl a
001, Označme A a, D a průsečiky paprsků se stranou BlOla
Bb, Db se stranou A101. Pak spojnice D1Da a DlDb protínají
resp. paprsky OAl a OBl v bodech A d a B.d, jež náleží pomocné
,zvrhlé kuželosečce. Na př. zor čtveřiny AlBlOlDl ze středu
A d jest paprsková čtveřina, jež protíná přímku Bl01 v bodové

I

I
I
I
I
I
I
I

/lc
/

/

/

čtveřině A aBl 01D a, řezu to čtveřiny o vrcholu O; a podobně
její zor ze středu B d jest proťat stranou Al 01 v bodové čtveřině
AlBbOlDb, řezu to čtveřiny o vrcholu O. I vyhovují body Ad
a B d uvedené projektivní podmínce, jež dourčuje pomocnou
zvrhlou kuželosečku, a tedy nacházejí se na ni. Spojnice Ad B d,
na které se nachází hledané stanovisko S ''t, prochází nutně
bodem 00 čímž dána kontrola přesnosti.

V obr. 3. jest provedeno uspořádání této druhé rekonstrukce.
Dány body A1BlOlDlE1, Z nichž A1B1D1 jsou v jedné

přímce.
Sestrojme druhou přímku zvrhlé kuželosečky, určené body
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bodem A1 procházející, přeneseme od Ai = Ao pětibodový vrh
AoBo 0oDoEo ze snímku, libovolný to řez svazku 8'2 (A2B~ OjD2E2).
Spojnice B1 Bo a 0100 určují střed O, paprsek ODo stanoví body
Da a Db na přímkách BJ 01 a AlOI a jejich spojnice s bodem
Dl protínají paprsky OA1 a OBJ v bodech Ad a Bd,

Podobně sestrojme druhou přímku zvrhlé kuželosečky, ur-
čené body A1 BJ Dl E1 a příslušným dvojpoměrem. Spojnice E1 Eo
protne B1Bo, ve středu 00- paprsek 0oDo nrčí body Doa a DOb
na přímkách B1 E1 a AIE1 a jejich spojnice s bodem Dl pro-
tínají paprsky 0oA1 a 0oB1 v bodech Aod a Bod,

Přímky Ad 1} d a Aud BOd se pl'otínajf v hledaném stano-
visku S"l'

Druhou pomocnou kuželosečkou k oběma předcházejícím
byla by kuželosečka k, jež prochází body A1 B1 01EI 8"1; té
není ovšem ke konstrukci třeba.:·

Kuželosečka k jest určena body A1B10lE1 a příslušným
dvojpoměrem (AoBo 00 Eo). Chceme-li dle něho sestrojiti na př.
tečnu v bonu Bh označme E' ALOI' B1 Ell sestrojme prů-
sečík O' 01 Oo.E'Eo a stanovme ještě průsečík B'::= A1 01, O 'Bo'
Pak spojnice B1 B' jest tečnou kuželosečky k v bodě B1, ježto
dvojpoměr Bl(AlBlOlEl)= (A1B'01E')= (AoBoOoEo); obě
poslední čtveřiny jsou totiž řezy svazku o vrcholu O',

Možno pak sestr~jiti staI1{}visko 8'\ jako průsečík kuželo·
-sečky k s přímkou Ad Hd nebo Aod Bod VětOll Pascalovou, čímž
dány konstrukce kontrolní.

Zpt'ávy Uterámí.
Recense.

. Dr. J. V. BohuslavaAnt. Hartmann: Sbírka pi'fklad6 knihov-
ních, žádostí a usneseni, Nákladem vlastním. V Praze 1924. Str. 724.
Cena 50 Kč váz.

Příručka vyšla v novém (šestém), rozšířeném vydání a obsahuje
kromě nejrůznějších formullÍřů výklad o vývoji zákonodárství knihovního
až do doby nejnovější a to i pro Slovensko a Podkarpatskou Rus.

Výklad tento je velice obšírný, obsahuje více než 400 stran pře-
hledně uspořádaných s rejstříkem, a dotvká se zákonů a nařízení o katastru.
Pro zeměměřiče jest podrobná znak/st knihovního práva nutnou, neboť po-
zemkové knihy jsou budovány na zik1adě katastru a obě instituce se vzá-
jemně doplňu,ií. Na vysoké škole věnuje se tomuto předmětu dosud ještě
málo péče, neboť je zařazen do soukromého práva, jen jako přednáška ve
stručné formě, a tak zeměměříě praktik" je ,.nucen dalším dl'tkladným
studiem rOll'ěířiti svůj obzor v tomto oboru.'

Uvedenou knihu všem zeměměřičům vřele doporučujeme jako studijní
a velice informativní pomflcku. ech.

Nové knihy.
Ing. K. Leg e r: Pi'idělování zbytkových statk6. Praha 1921,

Cena 4 Kč. Objednávky u nPozemkové reformy" Praha U, Václavské
níim~Btí 801. .

C. R o s s i - Tir a lio: Note tacheometriche. 1924. Cena 4 Hry.
Škpt. F. Houdek: Vojenská mapa, Praha 1924. Nákla<1e\ll vlast-

ním. Vytiskl Jos. Mazu,!; Praha IV (Píseeká Brána 208.).
Dr. A. GalIe: Uber die geodiitischen Arbeiten- von Oa:uss.

V komisi Julia Springera, Berlin 1924, stran 165.
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Dr. E. Hammer: Zahlentafeln zur Verwandlung von sphii-
rischen geographisch8n Koordinaten in transversale spharische
Koordinaten, nebst Anleitung znm kartographischen Gebral1ch dieser
Tafeln. Vydal Metzlersche Verlagsbuchhandlung ve Stuttgartu 1923 a 1924.
Dva díly bro7. a 5 zl. markách.

Dr. A. Eg erer: Wie fertigt man eine Kartenskizze (Kroki)?
Vydal K. Witwer ve Stuttgartu. Cena brož. výtisku 1'50 zl. marky.

Dl'. O. v. Grnber: Einfache und Doppelpunkteinschaltung
im Raum. Vydal G. Fischer, Jena 1924.

Dr. E. M li II er: Vorlesungen iiber darstellende Geometrie.
1. Band: Dle linearen Abbildungen. Vyšlo v Lipsku a Vídni 1923.

W. Hinrichs: Einfiihrung in dle geometrische Optik. Druhé
vydání 1924. Vyšlo v Sammlung Goschen. Cena 1'50 M.

Pozemková reforma, úřední věstník S. P. Ú. Vychází jednou
19ěsíěně. Předplatné 20 Kč. Administrace Praha 11, Václavské nám. 801.
Casopis ten důležitý je zvlášť pro civ. zeměměřiče. Vychází VI. ročník.

Zp~ávy spolkové.
Zpráva ovýborové schůzi Spojku čsl. zeměměřičů, konané

dne 20. února 1925. Za členy přijati pp.: Slitr, Chmelal', Kolominský. Pře-
čteny došlé dopisy. Brněnská odbočka spolku žádá odložení valné hromady.
Přijato svolat valnou, hromadu na 22. března t. r. Ing. Mikš předčí ti zpr,í v11.
pokladní pro valnou hromadu a konstatuje zlepšení v placení členskjch
příspěvkli. Dále projednáván návrh brněnské odbočky spolku na zvýsení
honorářli autorských, redakčních a administračn'ch. Odbočka bnde požá-
dána o zaslání podrobnějších dat. Prof. PetEk referuje o manifestačním
sjezdu čsl. zeměměřičů. Navrhuje, aby bylo poděkováno pl-ípravnému ko-
mitétu za vzorné uspořádání sjezdu, což pHjato.

Zpráva o riadnom valnom shromaždenf "Odbočky spolku
mern. úradníkov štátnych a štát.podnfkov pre Slovensko a Podk.
Rus", vydržiavanom dňa 2. února 1925 v Bratislave.

Po zahájení shromaždenia o 91/2 hod. predseda kol. Klimeš vzpomina
ly predošlom roku zosnulých členov: kol. Andrássyho a Vítka, pamiatku
ktorých prítomní uctili povstaním; na to krátko ilustruje činnosť spolku
v minulom roku.

Čítaná jednltteYská zpráva uvádza, že "Odbočka" mala 105 členov, že
okrem riadneho bolo i je~no mimoriadne valné shromáždenie, na ktorom
stanovy - výborom vypracované - boly prijaté a tieto ncskoršie mini-
sterstvom s plnou mocou pre Slovensko i potvrdené.

Pokladník kol. Císař sdeluje, že pokladnica vykazuje hotovosť
Kč 2130'37, ale že tento stav bol len opatovaným upominaním dlžníkov docie-
lený aže členské prÍspevky sú - až na niekoYko prípadov - zaplatené. - Re-
visori našli účty a vedenic v poriadku. Po schválenom rozpočte na r. 1925 sní-
ženÝ bol prÍspevok na 41'i Kčročne. Spolkový delegát v "UnH" a "Sv~u",
kol. Hrstko, referuje o veciach tam projednávaných, menovite: slov.výhode,
500;. drahot. prídavku. cirkevnej dani, dOlIlovskom práve, vysoko škol. prí-
davku, platení dane d6chodkovej za rok 1922 a 1923 a socialnom poistení.
Všetky zprávy vzaté na, vedomie a. výboru odhlasované absolutorium.

Do nového výboru zvolení boli aklamáeiou kol.: Hrstka. predsedom.
Klimeš,.miestopreds.; Krištofík, jednateYom, Císař, pokladníkom, Pejchota,
'l'ůma, Stěpánek *), členmi výboru, Seiler, Zemánek, Ružička. náhradníkmi.
peml, Kemer, reviSOl'mi účtov. Delegátmi do .Svazu" a "Unie": Hrstka,
Stěpllnek,vnáhl'adníkmi: Krištofík, Chyba, do "ustredia." v Prahe: Hrstka,
Císař a Stěpánek, náhradník mi ; Klimeš a Pejchota.

Po debate o reforme zememcNčského štúdia ustanovené: trvať na
programe z r. 1919 a deleg;íti na manifestačnú schOdzu v Brne: Hrstka,
Pejchota, Císař, Stárek, zmocnení postupovať súhlasne s u.~tálenÝm pro-
gramom manifeatačnej sch6dze. Po prijatých návrhoch: o slúčení statusu
III a - III b, o sloven~kej výhode, o úprave cestovných výloh funkcionároV'

*) Kol. ŠtěpRuek sa všetkých fuukeii vzdal.
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."Odbočky", o požiadání "Ustredia", aby sa na valných shromaždeniach

."Odbočky" dalo zastupovať, bolo shromaždenie o 13112 hod. ukončené.
Ján Krištofík, t. č. jednatel. Ing. Hrstka. t. č. předseda.
Zpráva o valné schÍ1zi spolku čs. měř. úředníkÍ1 státních a

státních podnikÍ1 - Moravská odbočka v Brně -, konané dne
:8. února 192:).

Předseda moravské odbočky Ing. Frant. Pe,fhr zahajnje valnou
schůzi uvítáním všech pHtomných a zvláště hostil z Cech. Nato přikročeno
k projednání programu. Přečteny byly: Zápis o poslední valné hromadě,
zpráva jednatelská, zpráva pokladníka a revísoru účtll. Všechny zprávy
·schváleny byly jednomyslně. Přistoupeno b;vlo k volbě nového výboru.
Aklamací byli zvoleni následující funkcionáři:

Předseda Ing. Frant. Pechr, místopředseda Ing. Josef Baar, jednatel
Ing. Fl;ant. Potllček, pokladník Ing. Jan Trávníček.

Clenové výboru: Ing. Jan Novot.ný, Ing. Vlad. Persein, Ing. Jan
Vrba, kooptová.ni Ing. Jan Kubín a Ing. Julius Papak.

Náht'adníci: Ing. Josef Bartllněk, Ing. Jaroslav Fejlek, Ing. Antonín
Krátký.

Revisoři účtll: Ing. Josef Krupica a Ing. Alfons Haubtmann.
Členové smírčího soudu: Ing. Alois Křička, Ing. Bohumír Navrátil.

Ing. Antonín Macháček.
K otázce o restrikci pověřen byl výbor, aby vypracoval na jednot.

livé evidence dotazniko množství práce na okresech .. Dle toho mělo by se
pak zakročiti, aby při přesnnech z různých úřadfl byly přiděleny síly pro
,evid. službu dostatečně kralifikovaué ..

Na to přistoupeno k volným návrhdm.
Kol. Bartůněk navrhuje, aby výbor odbočky byl zván k důležitým

výborovým schůzím ústředí v Praze. Návrh byl schválen. Pak debatováno
o() některýfh změnách návrhu' o civil. technicích. 'rak iI.by v § 21 ohledně
kvalifikace studia bylo uvedeno, že úř. aut. civil. geometrem může býti
absolvent vys. školy, který měl vyšší geodesii jako předmět státní zkouFky
a aby byl pr'edepsán jeden rok prakse u katastru. Kol. Kubín navrhuje,
.aby mezi ty, kteří mohou nabýti autorisace beze zkoušky, byli pojati též
agrár. geometři a aby byly v onom zákoně vyjmenovánl kategorie, na
'něž by se zákon vztahoval. Po debatě navrhuje kol. Bartuněk, aby nárok
na autorisaci beze zkoušky měli všichni měř. úředníci ve státní službě.
Návrh byl schválen. Návrh kol. Krátkého, aby p. Josef Mašek, bývalý
vrchní inspektór evid. katastru daně poz. ua Moravě byl zvolen prvním
čestným členem, byl jednomyslně schv,ílen. Dále navrženo vydati celo-
státní schematismus měř. úředníků. Konečně schválen návrh, aby výše
členského příspěvku ponechána jako dosud t. j. 45 Kč ročně.

Ing. Frant. Potůček, t. č. jednatel.
Výroční zpráva Odbočky spolku čsl. zeměměřičÍ1 v Brně.
Valná hromada konala se dne 22. února 1925. Zahájil ji místopředseda

prof. Ing. Vladimír Filkuka tím, že udělil sloVo kolegovi Klusáčkovi,
který přednášel na thema: "Usporné měření úhld při polyg. tahu."
'V přednášce ne příliš dloUhé, ale velice zajímavé naznačuje, jak si můžeme
práci spojenou s měřením a vypočítáváním polyg, tahu zjednodušiti. měřime-li
repetičním theodolitem přímo směr~íky. Po pí'edn<Íšce zahájena debata, jíž
se zúčastnili kol. Filkuka, Reneš, Seťánek Prokeš a Růžička.
v Po rozpravě phkročuje se k vla~tnímu jednání valného shromáždění.
'Ctení protokolu minulé. valné hromady odpadá na návrh kol. Maříka a je
přikročeno ke zprávám činovníků. .

aj ZprAvu jednatelskou podal jednatel M:ařík:
"Odbočka S. ČS. Z. v Bručí pracovala po celý rok společně se zá-

jmovou skupinou měřickou pH spolku čsl. inženýrů v Brně.
Z hlavních z ílež~toBtí, které byly v této činnosti projednávány, je

nutno uvésti předně akci, přispěti profesorskému sboru vyóoké školy tech-
nické v Brně za účelem postavení vhodného n'Í.hrobku na ústředním hřbitově
brněnskému profesoru Líčkovi, prvnímu učiteli geodesie na výšejmenované
.škole. Po provolání ze dne 18. březua 1924 v Zeměmčřickém Věstníku
uveřejněném, sešlo se v reclakci tohoto časopisu celkem Kč 3730'63,
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počítáme-li v to i obnos, určený co dar AI. Tichému, po jeho smrti na fond
"Památce Líčkově" se souhlasem věnovatel1i převedený. Po srážce vydání
k účelůmadministt'ativním V částce Kč 136'52 zbývá čistých Kč 3594'11,
jež kol. Růžička výboru odbočky správně předal. Tato částka bude ode-
vzdána profesorskému sboru vys. školy technické v Brně.

Ohledně vydání zeměmčHcké příručky ve formě kalendáře, byla
v několika výborových schůzích vypracována zhruba osnova její. Vydání
prol'Jatím ncmližc býtjéště uskutečněno, neboť není to úkolem tak snadným.
Bohužel, že předseda odbočky p. prof. Dr. Tichý vzdal se činnosti spolkové
a resignoval na místo předsednické. Svoje r0zhodnutí označil jako ne-
zvratné 1\ nezbylo tedy výboru, než vl'Jíti je na vědomí. Zaslali jSlIle
p. prof. dru 'ľichému poděkování za jeho činnost a zdůraznili jsme dll.věru,
kterou k němu všichni členové výboru bez výjimky chovali a zároveii pro-
jevili jsme politování, že jeho rozhodnutí pHchází právě v době. kdy se
znovu rozviřuje boj O reformu studia.

Funkci pr'edsednickou zastával pak místopředseda p, prof. Filkuka
a převzal zároveřl elaborát, který byl dosud ohledně zemčměřičské pří-
ručky vypracován.

Za jeho předsednictví projednán byl ve výborových schůzích návrh
p. kolegy Faltuse na změnu referentského návrhu zákona o civilních tech-
nicích. Návrh změny byl po menších obměnách schválen a zaslán mini-
sterstvu veřejných prací v Praze.

Zúčastnili jsme se konečně i schůze všech čsl. zeměměřičil., pořádané
JednotouČsI. úředně autor. civ. geometrll. a Spolkem čsl. měř. úředníků státních
a státních podnikll. dne 8. února t. r. v Brně za účelem manifestace pro re-
formu studia zeměměřického. Je to záležitost nás nejvíce zajímající a snad
jsem se mělo ní zmíniti nejdříve. Ale protože jsem se snažil postupovat
chronologicky, zmiiíuji se o ní až l>e konci své jednatelské zprávy. Mini-
sterstvo školství mimo několik anket neučinilo doposud ničeho k provedení
reformy studia, takže ani o letošni valné hromadě nemll.žeme přijíti s ra·
dostnou zprávou. Pracuje však pro nás čas a našim odpll.rcům nezbude na-
konec než kapitulovat, bude Ii se jednomyslnost a svornost v našich řadách
projevovat tak, jak se to stalo na oné manifestační schiizi. My jsme se
také ochotně ke všem projevll.m oné schůze připojili a jednomyslné usne-
senou resoluci za Odbočku spolupodepsali.
, Tím bych jednatelskou zprávu skončil a prosím všechny pány kolegy,
aby rodpoHli spol~.~vou činn~st Odb:č.~y tím, že by s~. ~voIili I.'ř~dnáš~ti
na ruzná themata, JIm vhodna a do JejIch praxe spada,l1c1.. Umozlll se t1m
mnoho užitečného zároveřl, neboť současným svoláním členské schůze zrodí
se i jiné náměty a ná.vrhy, o nichž Odbočka může dále jednat a případně
je pHvést k realisaci. Podpoří se tím činnost redaktora kolegy Rll.žičky,
kterému jsme zav:ízáni velkým díkem za úmornou jeho práci, jíž k roz-
květu Zeměměřického Věstniku věnuje."

b) Zprávu po kl ad n í a ad mi ni stra ční podává kol. Čtvrtlík.
Veškerý příjem Odbočky Kč 1123'10, vydání Kč 997·94. Zbývá v pokladně
Kč 125'16.

Časopisu tištěno 800 výtiskii s výjimkou č. 1, jehožv tištěno 850 vý-
tiskil. Rozesíláno: na Spolek st. m. úř. na Moravě a v Cechách 240, na
Slóvensku 105, pro ostatní členstvo 310, do ciziny, posluchaMm, knih-
kupciim a Stát. uřadu statisti 41. Celkový náklad na časopis v r. 1924 je
Kč 16.663'03. Zpráva pokladníkova, kterou revisoři účtu shledali v úplném
pořádku, schválena jednomyslně.

c)-Zprávu knihovní podal kolega Vičar, který apeloval na přítomné,
aby více knihovny používali. Jinak stav je nezměněn.

Po těchto zprávách je valná hromada na 5 minut :přerušena, načež
se přikročuje k volbflm. Voleno aklamaCÍ a jednohlasný vysledek je tento ~

.eředseda: Prof. Ing. Vladimir Filkuka.
Clenovévýboru za kategoriizeměměřič& státních: Trá~níček, Krátký,

Vrba; zemských: Veverka; civilních: Beneš; agrárních: Seránek; měst-
ských: Yičar; železničních: Mařík a za dorost l'rokeš. Náhradníci: Balír,
l"a!tus, CtvrtIik, Procházka. Revisoli účtů: Kožoušek, Toušek.

Valnou hromadou dále bylo usneseno, aby valné hromadě 8. čs. Z.
v Prazc byly dány návrhy:
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1. Za vedení administrace Zem. Věstníku budiž počínaje rokem 1924
vyplácena roční remunerace v částce Kč 403'-.

2. Budiž uvažováno o tom, aby členský příspěvek byl zvýšen
z Kč 40'- na Kč 50'- za účelem možného zvýšení odměny redaktoru Z. V.

Tím valná schfíze ukončena a pr'edseda poděkova v za projevenou
dfívěru, vybízí k intensivní práci odborové. Zapsal ProcMzka.

Zpráva o valné schůzi spolku čs. měfických úfednikli stát-
nich a státnich podniků, konané dne 8. března t. r. v Praze.

Předsedou Sfírou zahájeno jednání uvítáním hostí - mezi nimi p.
ministerského rady Ing. Leiperta - a členfí, kteří se dostavili v hojném
počtu z celé oblasti republiky. Vzpomínkou a povstáním byla uctěna pa-
mátka milých kolegu, kteří bohužel předčasně - v mužném ještě věku -
opustili naše řadyv navždy.

Nato kol. Srutek pr'ednesl svůj pontavý výklad 'na thema: "Pozem-
ková reforma a úkoly evidence katastru." Pečlivě připravené a podrobně
propracované pojednání, doložené zajímavými daty, bylo vyslechnuto
s plnou pozorností. Po přednášce rozvinula se o tomto thematě velmi
plo-lná a živá debata, jíž účastnil I!e značný počet kolegu. Všichni odnesli
si z přednášky cenné poznatky a náměty, jichž budou moci se zdarem po-
užíti. Vděk posluchaču zračil se ve spontánním p()tlesku.

Bylo zajímavé sledovati z pronášených stezků, dotazů a poskytnutých
ra.}, jak mocně zasahuje pozemková reforma, tento historický, v dějinách
lidstva snad dosud nestávající akt zevšeobecnění pudy, do činnosti našich
nedostatečně vybaventch měřických úřadů, ve kterých nesmírnému náporu
zhuštěných požadavku čelí podivuhodná houževnatost a pracovitost nedo-
cenčného, sk rovného personálu. Ale na jak dlouho?

Obsažné zprávě jednatelské byla věnována zasloužená pozornost.
Litovati jest, že svědomitý kol. Prokop požádal vzhledem k svému nepHz-
nivému zdravotnímu stavu o zproštění z funkce jednatele, kteréž dlltklivé
žádosti bylo nutno s politováním vyhověti. V debatě o 'zprávě jedaatelské
bylo poukázáno na neúčast ministerstva školství a národní osvěty při naší
brněnské manifestaci. PH tom současně bylo vzpomenuto záslužné činnosti
moravských kolegu o zdar tohoto manifestačního sjezdu. Oceněn význam
sjezdu, avšak při tom bylo varováno před přílišnými ilusemi, ježto známí
"přátelé" pod dojmem brněnské manifestace své intriky zesili.

Pokladní zpráva kol. Škopka a zpráva revisorů byly schváleny. Pro
rok 1925 zůstá vají členské příspěvky jakož i příspěvky odboček nezmě·
něny. Sjezdový příplatek 10 Kč z roku 1924 nebude vrácen, nýbrž bude
ponechán pro sjezdové účely.

Výbor pro rok 1925 zvolen následovně: předsedou: Sll.ra; mí~topřed-
sedy: Hrstka, Náhlík a P9tll.ček; jednatelem: Guldan; pokla<!níkem: Skopek j

?japisovatelem: Papež. CIl)ny výboru s náhradníky: pro Cechy: Novák a
Srůtek, náhr. Prokop a Sustrj z Mor!Lvy: Bart&něk a Trávníček, náhr.
Baar a Vrba; ze Slovenska: Císař a Stěpánek, /.'náhr. Klimeš a Pejchota.
Revisory účtů: Háva a Jelínek. Smírčí soud: /Hrstka, Mocek, Mrázek a
Krátký. Za delegáty do svazu vysokoškoláků: Bedniř a JeHnek; do sta.-
vovské rady: Náhlík a Stli a. Gd.

Různé zp~ávy.
Vědecká exkurse do Jug.>slavie. Spolek posluchačů země-

měřictví na české technice v Praze, .por·ádá od 15. července do srpna
vědeckol1 e~kl1rsi do Jugoslavie za účelem prohlídky tamějších geodetických
institucí, jiných technických zařízení, seznámení se s hospodářskými po-
měry a utužení jugoslavsko-československých stykil naši mláde7e. Projek&,
který možno ev~ntuelně změniti: Praha-Ljubljana-Z1greb-Plitvická
jezera - Bakar- Sibeník - Split- Korčula - Dubrovnik -Cetinje-Kotor-
Mostar-Sarajevo-Beograd-Niš a po Dunaji zJ,ět. Výpravy mohou se
zúčastniti také hosté, podají-li závazné přihlásky do 20.. dubna t. r.
u vrátného české techniky ve vestibulu hlavní budovy techniky, Praha II.
Ka,rlovo nám, kde možno dostati potřebné informace. (Počet účastníkfí
()mezen.)
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K zprávě o manifestační schůzi čs. zeměměřičů dodáváme:
Z význačných osobyuosti přítomen byl p. vládní rada Jos. Mašek. Omluvil
se p. Ing. Valentin Simeček v. m. rada v Prostějově. Min. školství neuznalo
za vhodné vyslati do této významné schfize jednající o vzdělání odborném
svého zástupce. K tomu je těžko připojovati dalších poznámek. Také zá-
stupce min. zemědělství se nedostavil.

Zeměměřiči severských zemí Finska, Švédska, Norvéžska a
Dánska měli dne 15. a 16. srpna 1924 svlij druhý sjezd v Oslo (Kristiania),
který zahajoval ministr zemědělstvÍ.

Státní pozemkový úřad měl ve svém programu přiděliti v r. 1924
asi 126000 ha zabrané plidy na Slovensku a Podk. Rusi. Do konce 1'.1925
bude přiděleno 52% celkové zabrané plochy; v dalších dvou letech bude
zpracován zbytek. •

Dle příslušných zpráv S. P. U. bylo VI'. 1921, 1922 a 1923 ohraničeno
117.268 ha přidělené pfidy a to 216.200 sády, po většině žulovjmi. Bylo
tedy prliměrně na 1 ha upotřebeno 1'84 hraneČníku. Cena sádu obnášela
eelkem 1,622.000 Kč čili Hj Kč za kus, nečítaje v to náklady za dovoz.

Technika v Košicích? Dle zprávy rlizných listli spadá do komplexu
'Slovenských otázek i zřízeni vys. školy technické na Slovensku.

Ruštf zeměměřiči měli kdysi krásný spolek, čítající 3000 členfi.
Sta z nich prchlo do ciziny, hlavně do Srbska, kde vytvořili si sdružení
v počtu 200 osob, jichž předsedou je p. Sopotsko.

Zp~ávy osobní.
Jmenováni: Ve Voj. zeměpisném ústavě kolegové: podplu-

kovníkem: mj. Ing. Fr. Melichar; majorem: štkpt. Ferd. Kudličkaj štáb-
ními kapitány: kpt .• Jos. Sochor, kpt. Kal'. Kopečný; kapitány: npor. Ing.
Kal'. Bezděka, npor. Karel Juračka, npor. Fr. Boguszak.

Ve stavu měř. úřcdníkli min. financí: Max. Mohl' a OldHch
Váca def. měř. adjunkty na Slovensku.

Ve Státním pozem. úřadě: ministerským radou Ing. Jan No~
votný, měř. rady: Ing. Karel Parýzek, Ing. Karel Volicer a Jos. Hauk,
měř. vrch. komisaři: Václ. Zít~k, Karel Maršálek a Jos. Jirkovský.

V min. železnic: Ing. Jos. Zemánek tito vrch. měř. radou.
U městskéh6 stavebního úřadu v Brně: Ing. Josef 'roušek, vrchním

mel'. komisařem.
Oprávnění úř. aut. civ. geometra nabyli: Kal'. Hořejší v Čen-

k.ově (Hořovice), civ. inž. stavební Ing. Alex. Bérzi v Praze, Arnošt Miil-
ling v Mostě, :Frant. Hroh ve Vrchlabí, Max Srba v Bruě, Frant. Gregor
v Třebíči, Jos. Toušek v Bruě.

Oprá~ění úř. aut. civ. geometra se vzdali: Ing. Bedř. Croy
v Teplicích-Sanově, civ. inž. kult. Ing. Josef Konig v Uh. Brodě.

Zemřeli: Ing. Roman Basslel', úř. aut. civ. geometr ve Velké Byteši
11 Ing. Jan Kratzl, civ. geometr a civ. inž. lesní ve Val. Meziříčí.

Ver~jný

geometra.
.([očasne na ca 2 roky k predprácam regulačného plánu. Žiada sa viac-
ročná geometerská pl'ax, - menovite v prácach l'egulacií miest. Podmienka

úplná znalost štátnej reči.
Žiadosti s dokladmí o kvalifikacii, praxi, znalost rečí a s platobnýmí nárokami
traba podat do 20. aprOa 1925. v stavebnom oddelení II. mesta Bratislavy.

Mestská rada.

vypisuje mesto Bratislava na

kreslica
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