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Šedesát let profesora Ing. Dr. techn. Augustina Semeráda.
B. Kladi

vo.

Letos 27. srpna dožil se prof. Dr. Semerád šedesáti
let. Je jeden z těch, s jejichž jmény bude spojován pokrok
geodésie u nás za poslednich třicet let. Chtěl bych užíti
příležítosti při jeho šedesátinách, abych se pokusil zvláště
o zachycení nejdtlležitějších vý'sledkfi jeho práce.
Nejprve několik dat z let příprav. Rodák z Kutné
Hory v čechách, studoval tam nižší reálné gymnasíum a
pak vyšší reálku, kterou absolvoval v r. 1896 s vyznamenáním. Pak studoval na české vysoké škole technické
v Praze tehdejší odbor zemědělsko-technícký. K hlubšímu
zájmu o geodésií byl přiveden už jalw posluchač techniky.
Líbila se mu přesnost geodesie, jež - vedle astronomie tolik přispěla a přispívá k zvyšování požadavkfi kladených
na přesnost měřických strojfi, metod í pozorovatelfi. Studía
na technice ukonČil ve třech letech a obě státní zkoušky
složil s vyznamenáním.
Počátkem r. 1900 vstoupil do praxe, v níž setrval až
do října 1906, kdy byl jmenován adjunktem pří geodetickém ústavě české techniky v Brně. V letech praxe se seznámil především s vnitřní službou katastrální a se zařízenim knih pozemkových (ve Slaném), s trígonometrickopolygonometrickým vyměřováním (Ml. Boleslav) a s kombinovaným vyměřováním graficko-polygonometrickým (Hadersdorf a Weidling u Vídně). V dubnu 1901 byl povolán do triangulační a početní kanceláře ministerstva financí
do Vídně. Téhož roku se účastnil při polygonálním a podrobném měření Krakova, poznal zevrubně trigonometrickou tríangulaci, výpočty sítí trigonometrických i sítí podrobných a konstrukcí plánfi.
Ve školním roce 1901-1902 poslouchal vyšší geodésií a sféríckou astronomií na
vysoké škole technícké a na universítě ve Vídni. Tam měl na něho hlavní vlív prof. Dr.
V. Tinter. Dále se věnoval pracem rakouského měření stupňového. Zde naň pfisobil
hlavně tehdejší přednosta astronomicko-geodetického oddělení v c. a k. vojenském zeměpísném ústavě vídeňském pluk. Dr. Robert Daudlebský ze Sterneckfi. účastnil se
triangulačních prací ústavu, jež byly tehdy prováděny na Moravě, a nivelace vysoké
přesnosti na trati Mostar-Rama.
V triangulační kanceláři pfisobil naň hlavně dvor. rada A. Broch. Zde se účastnil
na velmi rozsáhlých geodetických výpočtec h, týkajících se připojení rakouské katastrální triangulace na triangulaci stupňového měření, právě ukončenou. Výsledky těchto
výpočtfi jsou uveřejněny v t. zv. červené instrukci z r. 1904. Mimo to provedl tři trígonometricko-polygonometrické tríangulace: Wordern, Mor. Ostrava a u Mořského Oka ve
Vys. Tatrách. Při posledně jmenované poznal jednak triangulaci ve vysokých horách,
jednak vzor v díle českých geodetfi Františka Horského a Jana Marka (trigonom. síť
uherská).
V listopadu r. 1904 dosáhl hodnosti doktora věd technických. Jeho disertační práce byla: Transformace katastrálné triangulace království českého na souřadnicový systém "Pražská hvězdárna" s' připojením ku pracem rakouského měření stupňového.
V této prácí jsou geodetická (elipsoidícká) šířka a délka "Pražské hvězdárny" odvozeny ze zeměpisných souřadnic základního bodu Hermannskogel u Vídně a z výsledkfi
triangulace. Tato práce byla cenným příspěvkem k řešení sporu o souřadnice pražské
hvězdárny.
Rok 1904-1905 znamená dovršení geodetických příprav prof. Semeráda. Poslouchal na Berlínské uníversítě přednášky prof. Helmerta a H. Struveho a na technice
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v Charlóttenburgu přednášky prof. A. Galleho. Současně pracoval v pruském geodetickém ústavě (Potsdam) a to u prof. Borsche na výpočtech tížnicových odklont'J.a na staničnich vyrovnáních u prof. Haasemanna poznal relativní měření tíže, s prof. Borrassem
se účastnil měření' tamni zkušební základny a přislušných 'výpočtt'J..
'Takto připraven podnikl pak studijní cestu Berlín, Drážďany, Lipsko, ElberfeldBarmen, Paříž, Sěvres, Curych, Mnichov - studoval jednak zařízení geodetických ústavfJ.na technikách i podobných ústavt'J. odborných, dále geodetické práce rt'J.zných vyměřovacích úřadt'J. a organisaci pozemkového katastru v rfJ.zných zemích, zařízení rfJ.zných
firem mechanicko-optických, technická musea a výstavy, zvláště se zřetelem k pomt'J.ckám .geodetickým a astronomickým. Pro jeho další práci bylo dt'J.ležitéto, že se seznámil S tehdejším ředitelem francouzské nivelační služby Ch. Lallemandem a ředitelem
mezinárodního ústavu pro míry a váhy v Sěvres R. Benoitem.
Při odchodu do Brna dostalo se 28-letému Dr. Semerádovi uznání vídeňského ministerstva financí za velmi pilnou a záslužnou práci. Zdržel-li ~jsem se trochu déle u let
příprav prof. Semeráda, je to proto, že jeho připrava mt'J.že býti příkladem pro naše
mladé adepty geodesie.
Na české technice v Brně se v r. 1908 habilitoval pro "měření země". Jako habilitačni spis předložil "Návrh nových soustav katastrálnich
souřadnic, založených na
pracech měření stupňového, pro království a země na radě říšské zastoupené", která
vyšla v Techn. Obzoru r. 1907. Podrobněji vyšlo v ůsterreichische Zeitschrift fUr Vermessungswesen r. 1908 (zkratka Ů. Z. f. V.) s názvem Entwurf neuer Katastral-Koordinatensysteme. V tomto návrhu doporučuje autor nahraditi dosavadní zobrazení Cassini-Soldnerovo konformním válcovým zobrazenim meridiánových pruht'J.. Ze zeměpisných
souřadnic odvozených z triangulace se vypočtou pravoúhlé souřadnice sféroidické a tyto
se převedou do roviny konformním zobrazením válcovým, při čemž se nemění pravoúhlá souřadnice ležící v poledníku. Základní myšlenka práce byla přijata pro úřední návrh nové zobrazovací metody rakouské.
Po smrti svého předcht'J.dceprof. Ing. Jos. Líčky byl soukr. docent dr. Semerád
pověřen suplovánim přednášek a 15. řijna 1910 byl jmenován mimořádným profesorem
nižší a vyšší geodesie. Řádným profesorem se stal 24. května 1913.
Vědecká činnost profesora Semeráda je shrnuta v četných pojednánich, jejichž
seznam nemohl býti připojen pro nedostatek mista. Uvedu jen jeho práce nejvýznačnější.
Měření invarovými
dráty a pásmy sleduje jíž od počátku své vědecké činnosti.
V roce 1905 uve'ře,jnil v Ů. Z. f. V. v článku "Geodiitische Liingenmessung mit Invardriihten" některé výISledky měření invarovými dráty, konaných v Postupimí za vedeni
prof. Borrassa, a připojuje rozbor přesnosti. Téhož předmětu se týkají pojednán1 "Podrobná měření délková dráty a pásmy invarovými" (T. O. 1916) a "Srovnávací délková
měřeni dráty a pásmy invarovými" (Rozpr. č. A. II, č. 25, 1916), v nichž autor přímo
srovnává a srovnáním prokazuje rovnocennost měřeni dráty a pásmy. V obou těchto
pracích je zvláště cenný rozbor přesnosti docilených měřických výsledkt'J..
Rovněž od počátku své vědecké činnosti sleduje prof. Semerád otázky týkající
se základních triangulací,
jejích přesnosti a volby geodetíckých základit. V práci "Rozbor přesnosti výsledkt'J. trigonometrické triangulace stupňového měření v království českém" (Rozpr. č. A. II., Č. 27, 1911) vypočetl střední chyby vyrovnaných směrt'J. uvedené
triangulace a to jednak z vyrovnáni na stanicích, jednak z vyrovnáni sítí. Velká tato
práce je dt'J.ležitým doplňkem přislušných publikací vojenského zeměpisného ústavu vídeňského. Práce "Přepracování triangulaée rakouského stupňového měřeni pro účely
zeměměřičské" (Z. V. 1915) je pokusem, jak uplatniti při výpočtu triangulací i výsledky
měření kontrolnich základen. - V práci "Ocenění katastrá1né trigonometrické triangulace západní Moravy VZhledem k výsledkfJ.m novodobé vojenské triangulace" (Z. V. 1918)
jsou srovnány pro čtyři body společné oběma triangulacim jednak délky stran, jednak
pravoúhlé souřadnice těchto bodá Od převratu nepřestává prof. Semerád zdt'J.razňovati
potřebu, aby bylo co nejrychleji rozhodnuto o elipsoidu, na němž se budou všechny budoucí geodetické výpočty prováděti a o základnim bodě. Nerozhoduje se sice pro určitý
elipsoid, ale většina dt'J.vodt'J.,
jež uvádí, mluví pro podržení elipaoidu Besselova. (Viz na
př. "Geodetické základy a uspořádání zobrazení území československa", Zprávy veř. sl.
techn. 1926). Jako základní bod doporučuje Ďáblice.
Volbě zobrazovacího zpitsobu je věnováno nejvíce prací prof. Semeráda. O pracích předválečných byla již zmínka. Po převratu studoval prof. Semerád otázku zobrazeni čSR velmi podrobně. Kdežto jiní českoslovenští autoři se v publikacích o tomto
předmětu omezili většinou na podání a hájení určitého návrhu souřadnicových soustav,
je cena úvah prof. Semeráda v tom, že srovnává rfJ.zné možné soustavy s rfJ.zných hledisek. Srovnává hodnotu i výpočet skreslení délkového a úhlového, převod zeměpisných
souřadnic v pravoúhlé a naopak" meridiánovou konvergenci a tvar polednikt'J.a rovnoběžek na mapě. Svými studiemi došel k názoru, že pro náš stát nejvíce výhod poskytUje
normální jednoduché konformní zobrazeni kuželové.
Od r. 1911 propaguj.e prof. Semerád zavedení setinného dělení kvadrantu (T. O.
1911 "Pro zavedení setinného dělení úhlového", Ů. Z. f. V. "Zur EinfUhrung der zenťesl-
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malen Winkelteilung"). Propaguje je prakticky, vydal r. 1923 s Dr. Mil. Valouchem
"Pětimistné tabulky logaritmicko-trigonometrické pro šedesátinné a setinné dělení kvadrantu a polygonálné tabulky pro setinné dělení kVadrantu". Jestliže snad nyní již
v brzku dojde i u nás k zavedení setinného dělení, bude to 27 rokťl po prvním návrhu
prof. Semeráda.
Už za pobytu ve Vídni viděl prof. Semerád, jak těžkou konkurenci mají české
měfické stroje fy Jos. & Jan Frič se stroji firem Vídeňskýtchi říšskoněmeckých. Věděl,
že nové stroje vznikají a dosavadní typy se zdokonalují jen za spolupráce geodetťl s t0várnami měřických strojťl. Od doby, kdy se stal přednostou I. stolice geodésie na české
technice v Brně spolupracuje cílevědomě s našimi domácími firmami a zvl. s firmou
Jos. & Jan Frič. V tomto směru vydal prof. Semerád několik prací o strojích jmenované
firmy. Nejsou to jen popisy strojťl, nýbrž i ocenění jejich přesnosti a výkonnosti.
Od roku 1910 sleduje prof. Semerád rozvoj fotogrametrie.
Tato moderní a rychlá
měřická metoda vyžaduje sice nákladných strojfi, ale je dťlležitým doplňkem dosavadních metod vyměřovacich, a v terénu těžko přístupném je jedině hospodárná. Ve stísněných poměrech, jež jsou údělem našich vysokých škol, mohl prof. Semerád teprve
v r. 1930 publikovat první praktické výsledky na tomto poli. Jde mu jednak o vyzkoušení fotogrametrie v mzných aplikacích: polohové vrstevnicové plány (Kníničky, Pavlovské vrchy, Zelená Hora, Obřany, Vranov n. D., Orava), letecké plány (Brno), profilové řezy podobizny (p. presidenta Osvoboditele), jednak o vyzkoušení strojfi cizího pfivodu a konečně o sestrojení a vyzkoušení strojfi našich.
Z jeho prací týkajicích se oboru nižší geodesie bych zvláště uvedl "Měření deformací údolní přehrady ve Vranově nad Dyjí" (Z. v. sl. t. 1936 a 1938). Jde o sledováni
deformací hlavy přehradní zdi a užití geodesie na měření vodorovných i výškových posunfi na přehradě. Konečný rozbor výsledkfi měření, jež nutno pravidelně opakovati,
hodlá prof. Semerád podati později.
A dále nutno se zmíniti o účasti prof. Semeráda, na rozhraničovacích pracích.
V r. 1920 byl jmenován zástupcem komisaře pro stanovení hranice československo-rakouské, převzal řízení, technických prací a vypracoval příslušné instrukce. Jeho články
"Rozhraničovací práce", Z. V.1922 a "Rozhraničovací práce státní hranice československo-rakouské" T. O. r. 1923 poučují čtenáře dobře o celé organisaci dťlležité geodetické
práce. V r. 1923 byl prof. Semerád jmenován odborným poradcem v mezinárodních komisích pro stanovení hranic československé republiky pro řešení otázek vědecko-technických. Účast prof. Semeráda na rozhraničovacích pracích je jednou z ukázek jeho
organisačního talentu. Takových ukázek je Více. Už v r. 1908 upozornil v T. O. na p0třebu organisovat vyměřování polohová a výšková tak, aby se prováděla hospodárně
bez zbytečilého opakování a aby hověla pokud možno požadavkfim na ně kladeným. Po
převratu doporučoval, aby vyměřovací služba byla soustředěn,.av ministerstvu veřejných
prací. Z oddělení pro výškovou službu, jež bylo v ministerstvu veřejných prací zřízeno,
vyšly pod jeho vedením publikace: "Soupis výškových značek v nivelační síti I. řádu republiky československé". Publ. č. 1. R. 1920. "Instrukce pro přesné nivelace". Díl I.
Polní práce. Publ. č. 2. R. 1921. Pro ministerstvo veřejných prací vypracoval řadu odborných posudkfi, týkajících se soustředění základních prací zeměměříckých, dále nívelace, základní triangulace, topografických map, fotogrametrie a j. Z článku o I. stolici nižší a vyšší geodesie v Památníku české vysoké školy technické v Brně (r. 1925) je
patrno, jak dobře je organisován jeho ústav. Je to Vídět i z účasti jeho ústavu na výstavách, zvláště pokud jde o fotogrametrii. Jeho prací byla pří geod. ústavě zřízena a vybavena dílna pro jemnou mechaniku.
Prof. Semerád je jedním ze zakladatelfi spolku českých geometm (r. 1912). Byl
prvnim redaktorem časopisu Zeměměřičský Věstnik, a to od r. 1913 po deset rokfi. Z jeho POpudu se sešla první schfize přípravného výboru pro zřízení československé fotogrametrické společnosti. Je členem, výboru této společnosti od jej,iho založení.
Od r. 1927 do r. 1932 vedl zeměměřickou a fotogrametrickou hlídku ve Zprávách
veřejné služby technické. Zvláště v letech 1927 až 1929, kdy v nich publikoval prof. Semerád přes padesát zpráv, byly jeho hlídky a referáty o knihách oknem do geodetického světa.
Znalost jazykťl a to, že pečlivě sleduje ,naši i cizí literaturu geodetickou, vedly
československý národní komitét geodeticko-geofysikální k tomu, že pověřil prof. Semaráda, zpravodajstVím pro československou geodetickou bibliografii.
Prací ve vědeckých geodetických sborech a komisích se účastní od července 1920,
kdy byl ,ministerstvem školství a národní osvěty jmenován členem poradniho sboru matematicko-přírodlověd~kého pro komisi geodetickou. V říjnu 1924 jmenovala jej Akademie věd a umění členem československé národní rady badatelské do odboru geodatick()-geofYsikálniho. Po zřízení komitétu geodeticko-geofysikálniho byl zvolen prof.
Semerád jeho místopředsedou. PředSedou geodetické sekce 'je od r. 1934. V odborných
poradách těchto sbom podal četné referáty,' hlavně z oboru nivelací, triangulací, měření
základen, zobrazeni a bibliografie. Vydáním prvního ročníku Geodetickéqo věstníku (za
r. 1936 vYšel r; 1937) bylo splněno jeho přáni, aby práci československého národního komitétu geodetického a geofysikálního mohl sledovati náš i zahraniční geodetický svět.
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Prof. Semerád se účastnil mnoha vědeckých kongresfi. Uvádím kongresy mezmarodní Unie geodetické a geofysikální v Praze (1927), ve Stockholmě (1930) - po něm
studoval geodetická a zeměměřická zařízení ve švédsku, Norsku, Finsku a Dánsku,
v roce 1936 v Edinburgu. Po každém kongresu, jehož se prof. Semerád účastnil, uveřejnil přehledný referát o jednání na kongresu a přijatých usneseních. Na sjezdu v Edinburgu byl přijat jeho návrh, aby všechny evropské nivelace vysoké přesnosti byly vyrovnány v jetlnom celku. - Sjezdfi slovanských geograffi a etnograffi se účastnil všech,
na všech měl referáty: v Praze (1924) o službě výškových měření v čsl. republice,
v Polsku (1927) o geodetických základech československa, v Jugoslavii (1930) o geodetických pracích a fotogrametrii v ČSR. - Rovněž sjezdfi čsl. zeměpiscfi se účastnil prof.
Semerád aktivně a to v Brně, v Bratislavě, v Plzni a v Olomouci. V Olomouci přednášel
o historii zeměměřictví v zemi Moravsko-slezské a o stavu geodetických prací a fotogrametrii v ČSR. za r. 1935 a 1936. Prof. Semerád provedl od roku 1911 do dneška řadu odborných měřických prací
a to z těchto oboro: trigonometrická triangulace a polygonisace měst, geometrická nivelace měst, měření základen invarovými dráty, provádění pozemkové reformy, rozné
práce fotogrametrické (proposice pro letecké zaměření, rekognoskace území pro fotogrametrické zaměření, fotogrametrické zam ěření rozných zajímavých míst a. objektfi),
zkoušení rozných geodetických strojfi, disposice pro měření deformací údolní přehrady.
V učební povinnosti prof. Semeráda byly od jmenování profesorem v r. 1909 do
r. 1921 všechny geodetické discipliny a cvičení na všech odborech české vysoké školy
technické v Brně, i sférická a praktická astronomie. Nyní jsou v jeho učebné povinnosti: přednášky a cvičení z nižší geodesie a rýsování situačního a terénního pro inženýrské stavitelství a zeměměřické inženýrství, geodetické počtářství I a II pro zeměměřické inženýrství, mimo to koná přednáš ky a vede cvičení z topografie.
Aby usnadnil posluchačfim studium, vydal prof. Semerád tabulky a učebnice
(tři tiskem, tři litografované). Chtěl bych se zmíniti jen o jeho největší knize, o příručce praktické geometrie, psané za světové války a vydané v r. 1921. Recensenti uznali
kvality této knihy, stručnost, přehlednost a úplnost látky, hojnost ob,ráZkfi, pečlivě volené a dopodrobna propracované cenné příklady, zavedení setinného dělení, citování příslušné literatury atd.
Jako profesor i jako předseda komise pro státní zkoušku zeměmětickou a později pro II. (odbornou) státní zkoušku v oddělení zeměměřického inženýrství měl pronikavý vliv na úroveň absolventfi (hlavně zeměměřičfi) vycházejících z naší vysoké školy.
Měl zvláště veliký vliv na své asistenty, kteří v jeho ústavě mohli získat nejen zkušenosti z roznýlch oboro geodesie, ale i vidět zblízka příklad jeho píle a jeho organisačního talentu.
Práce prof. Semeráda byla uznána a oceněna členstvím v Národní radě baaatelské (od r. 1924), v Mor. přírodovědecké společnosti (od r. 1925), volbou za znalce
Masarykovy akademie práce (od r. 1933), dále vyznamenáními vlády francouzské
(r. 1920 byla mu udělena hodnost Officier de l'lnstruction publique a r. 1928 Croix du
Chevalier de la Légion ďhonneur) a vyznamenáním vlády jugoslávské (Řád sv. Sávy
III. tř.). Na české vysoké škole technické v Brně byl děkanem odboru stavebního inženýrství ve školním roce 1915-1916 a děkanem kulturního inženýrství v roce 1918 až
1919. Jest po řadu let členem zkušebních komisí pro autorisaci civilních geometru
. v Bratislavě a v Brně.
Blahopřejeme prof. Semerádovi k výsledkfim jeho dosavadní činnosti a přejeme
mu do dalších let zdraví a zdaru v práci.
Resumé: Soixante
ans du prof,esseur
Ing. Dr. techn.
A. Semerád.
Né en 1878 a Kutná Hora en Bohěme, il étudia la Haute lilcole Polytechnique a Prague.
Apres un stage au bureau de la triangulation a Vienne il deVient professeur de géodesie
a la Haute lilcole Polytechnique a Brno. Les plus importantes de ses oeuvres s'occupent
de ces problemes: La mesure des bases géodJésiques a l'aide des fils et des rubans invar.
La précision des triangulations fondamentales et le choix des fondements géodésiques.
Le choix du systeme cartographique pour la République Tchécoslovaque. L'application
de la division centésimale en géodesie. Les études sur la qualité des appareils du géometre. Photogrammetrie. Les travaux de délímitation. L'organisation du Service de nivellement en ČSR.
Prof. Semerád est un des fondateurs de l'Union des géometres tchécoslovaques
et il était le premier rédacteur de notre journal "Zeměmětičský Věstník" pendant
dix ans; il prenait part a la fondation de la Société photogrammétrique tchécoslovaque.
TI rédigeait, pendant cinq ans, les pages de la Photogrammétrie et de la Géodesie dans
le Journal du SerVice technique officiel. TI est membre du Conseil National des Recherches, de la Société moravienne des sciences naturelles et expert de l'Académie du travail Masaryk. Son travail est apprécié par des distinctions honoraires des gouvernements fran!;ais et yougoslave.

1938/144

Ing. Alois K r e j car,

hon. docent.

S jubilantem prof. Dr. techn. Aug. Sem e rád e m seznámil jsem se na vysoko~
školských studiích r. 1896 v Praze. Nastoupili jsme studium na všeobecném oddělení
věd technických, k nimž patřilo tehdy třileté studium kulturně technické s prá vem pr~
močnim (nyní inženýrské stavitelství směru vodohospodářského a kulturního), dvouletý
"běh" pro vzdělání zeměměřičtJ. a snad pojistných matematiktJ..
Prof. Dr. Semerád, abiturient kutnohorské vyšší reálné školy, zvolil si studium
kulturně technické, v prvém ročníku svého trvání slabě navštěvované. Bylo zapsáno
pouze pět posluchačtJ. (pp. Semerád, Horák, Drahorád, Kvasnička a Volf), zajisté jen
z toho dtJ.vodu,že byly pochybnosti, kterak se v praxi uplatniti a hmotné postaveni
v budoucnu si zajistiti.
Vzpomínám, že jsem vždy viděl rád svého přítele, jednoduchého, avšak vždy,
úpravného zevnějšku, poněkud odměřenéhO chováni a rozhOdného vystupování. Nebylo
nám neznámo, že dnešní jubilant, jako tak mnohý český student, nebyl obdařen pozemskými statky se strany rodičtJ..
Již na vysokoškolských studiích bylo a ztJ.stalo láskou jubilanta studium nižší a
vyšší geodesie, jakož i věd matematických. Rozhodnut prodělati praxi u pozemkového
katastru, která by otevírala další dráhu, vstoupil r. 1900 jako elév k bývalé evidenci
daně pozemkové v Kolině, jejíž přednostou byl tehdy vrchní ev. geometr Jan Augusta.
Avšak již po krátkém ptJ.sobenív Kolině byl přidělen zemským finančnim ředitelstvim
v Praze r. 1900 dočasně k novému měření města Mladé Boleslavi za vedení vrchního
geometra Vlad. Hajného z triangulační a početní kanceláře bývalého rak. ministerstva
financí ve Vídni. V tomto přidělení shledáváme se opět, neboť i já jsem byl v r. 1900
přidělen řečenému odděleni.
V září téhož roku odcházíme, oba češti elévové, k novému vyměřování Hadérsdorf-Weidlingu u Vídně, abychom "vytrhli trn z nohy" vrchnimu .geometru Rupertu
Hartigovi z triangulační a početní kanceláře a vypomohli na pracech 'podrobného vyměřování, jichž včasné ukončení ještě téhož roku bylo vážně ohroženo. Zamýšlené, definitivní přidělení nás obou do řečené triangulační kanceláře k návrhu a za podpory vtchního ev. inspektora Josefa Bašeho, upřimného čecha, vzbudi10 nevtJ.li v ministerstvu financí; byloť v aktu spatřováno počešťování zminěné kanceláře a tak po kratičké
diobě loučime se s Vídní. Pan prof. Semerád odchází opět do Korma, já pak do Nového
Bydžova k evidenci katastru daně pozemkové. Snad proto, že poznal v nás ředitel triangulační kanceláře Abraham B r o c h schopné pracovníky, přidělilo nás přesto lIŮnistetstvo
financí na jaře 1901 definitivně do řečené kanceláře.
Pod osvědčeným vedením ředitele A. Brocha vyvíjí jubilant praktickou činnost.
Je záhy po jmenování ev. geometrem pověřován vybudováním trigonometrických
sítí,
pro podrobná měření v Krakově, st. Andrae-WOrdern v Dolních Rakousích, v Tatrách
("Mořská oka"), v Mor. Ostravě. Po několikaletém ptJ.sobení v triangulační kanceláři,
v kteréžto době zúčastní se jmenovitě přípravných prací pro nové vydání polygonálni
instrukce, připojení parcielních síti katastrálních soustav na jednotnou síť rakouského
stupňového měření vojenského zeměpisného ústavu videňského, odchází jubilant na studia do Berlína (měření geodetických základen invarovými dráty v Postupimi a j.), do
Sarajeva (přesná nivelace), aby brzy po dosažení doktorské hodnosti věd technických
na vysoké škole technické v Pr'aze přešel jako adjunkt na českou vysokou školu technickou v Brně na stolici geodésie prof. Líčky, kde se v r. 1905 habilitoval.
Kromě krátké návštěvy ve Slatiňanech u Chrudimě v létě r. 1909 a to náhodně
v den úmrti tchána p. prof. Semeráda, váženého ředitele středních škol pražských, prof.
Mikuláše Hofmanna (bývál mým třídním profesorem na vyšší reálné škole v Hradci
Králové v letech 1891-1894), shledal jsem se s jubilantem po 15 letech opět v Brně
v r. 1919, kamž jsem byl přidělen po státním převratu z Vídně jako dohlédací úředník
k zemskému finančnímu ředitelství. Prof. Dr. Semerádovi vděčím, že na jeho návrh byl
jsem. jmenován honorovaným docentem nauky o pozemkovém katastru na vysoké škole:
technické v Brně. Poznal jsem zde znovu učitelské a orgamsačni schopnosti, nezlomnou
vytrvalost a pili jubilanta a jeho vzácné přátelství k studující' vysokoškolské mládeži.
Není pochyby, že jeho otcovsky míněná slova jaJm předsedy kom.ise pro státní zkoušku,
pronesená k absolventtJ.m vždy při složení prlllktické, resp. II. státní zkoušky, padla
vesměs na pftdu úrodnou.
S prof. Semerádem pracovali jsme ještě společně v mezinárodní rozhraničovacl
komisi pro stanovení státních hranic v českých Budějovicích r. 1919 a 1920. Prof. Dr.
Semerád, jako technique adjoint zplnomocněného čsl. komisaře, tehdy odborového rady
v min. veř. prací Ing. Václava Roubíka, získal si úctu a vážnost všech funkcionářft cizích státft i zaměstnancft čsl. delegace delimitační komise.
Při zkouškách úředně oprávněných civilních geometrft jako zkušební komisař a
člen komise je naprosto spravedlivým posuzovatelem vědomosti a znalosti kandidáttJ.,
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nabádaje při. těchto pfiležitostech k svědomité práci v povolání a k povznesení stavu
i veřejného blaha.
Končím tyto vzpomínky a přeji ze srdce jubilantu prof. Dr. techn. Aug. Sem erád o v i do další desítky, k učitelské a vědecké činnosti hojně zdraví, plného zdaru a
úspěchu.

I. výstava

prací čs. zeměměřičských
v Bratislavě.

inženýrů na Slovensku

Když před rokem rozeslal přípravný výbor pro uspořádání 1. výstavy prací
čs. zeměměřičských inženýrů na Slovensku první dopisy, v nichž zval úřady, školy,
instituce a jednotlivce k účasti a spolupráci na výstavě, byly leckde pronášeny pochybnosti, zda výsledky praktické i vědecké činnosti zeměměřické jsou -- vzhledem
k své povaze - toho druhu, aby bylo možno uspořádati výstavu, jež by byla
schopna přilákati alespoň tolik návštěvníků, aby návštěva byla úměrná námaze a
nákladům s organisací takového podniku spojeným. Iniciátoři a organisátoři výstavy byli si však vědomi, že každou práci lidskou, - tedy i tu, která se projevuje nekonečnými sloupci suchých číslic a jemnou spletí čar, jejichž význam je
neodborníkovi záhadou - je možno vhodnou úpravou učiniti pojmově přístupnou
a zajímavou i širší neinteresované veřejnosti. Z obdivuhodného nadšení, bohaté
vynalézavosti a především z pilné práce vyrůstal od podzima minulého roku podnik,
který svou organisací, bohatostí a celkovým řešením budil zaslouženou chválu
návštěvníků z různých vrstev občanstva. Výstava prací zeměměřičských inženýrů,
uspořádaná ve dnech 10.-24. dubna 1938 ve výstavních síních Zemědělského
musea v Bratislavě, byla odbornou výstavou technických prací, byla však též lidovýchovným podnikem, jenž dovedl svým uspořádáním a obsahem přilákati během
14 dnů více než 3000 účastníků z řad nezeměměřičských, aby jim poskytl přehled
o stavu a potřebách zeměměřických prací a zejména o tom, jak vzniká mapa.
Zvláště je třeba zdůrazniti mimořádný zájem škol o výstavu. Hromadným jich
návštěvám, které byly velmi četné, byl vždy podán přiměřený odborný výklad.
Pro odborníka výstava pak znamenala bohatý zdroj k studiu všeho, co bylo během
20 let v různých oborech zeměměřické činnosti vědecké a praktické vykonáno a
jaké směrnice a cíle jsou vytyčeny pro budoucno.
Uspořádáním výstavy si vyžádalo nákladu asi 40.000 Kč. První potřebné výdaje
byly kryty z dobrovolných příspěvků zeměměřičských inženýrů samotných zejména
ze Slovenska a dalši prostředky byly obstarány z darů veřejných a soukromých
korporací a jednotlivců. Poněvadž převážnou většinu prací vykonali ochotně dobrovolníci jmenovitě z bratislavských příslušníků našeho stavu, postačily sebrané
příspěvky na krytí výdajů.
'
Pro obsáhlost a bohatý obsah výstavy nelze podati podrobný popis jednotlivých
výstavních exponátů a vystavovaných předmětů; pro informaci těch, kteří výstavu
v Bratislavě nemohli navštíviti podáváme alespoň stručný popis výstavy a jednotlivých
výstavních skupin, těšíce se, že výstavní výbor, věren svému slibu, vydá podrobný
popis výstavy tiskem.
Výstava zaujala 5 výstavních sálů v budově Zemědělského musea v Bratislavě. Architektonickým uspořádáním byl pověřen profesor učňovských pokračovacích
škol v Bratislavě Malý, jenž se svého úkolu zhostil s náležitým zdarem. Vstupní
sál, jemuž dominovala busta presidenta republiky Dr. Edvarda B e n e šev popředí
zřasené státní vlajky, byl věnován zaměření
státní hranice.
Byly vystaveny ukázky spoluúčasti zeměměřičských inženýrťl v rozhraničovacícb
komisích na Slovensku. Návštěvníku byly předvedeny mapy hraničních pruhťJ. v měř.
1: 2880 a 1: 25.000, podrobné popisy hranic, polní náčrty a technické zprávy, nákresy a
modely hraničních znakťJ. z hranic československo-rakouské, československo-maďarské a
československo-polské. Materiál vystavovalo ministerstvo vnitra. Pti uspořádání exposice
nebylo možno nevzpomenouti činnosti býv. ministra Fedora H o u d k a, který se ZÚčastnil jako vládní delegát mírovýlch jednání o rozhraničovacích pracích ayÝsledek
svých
zkušenosti a poznatkťJ.v tomto směru vložil do knihy: "Vznik hranic Slovenska", jež byla
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rovněž vystavena. Byl vystaven relief československé republiky v měřítku 1: 1,000.000
(převýšení 4 násobné), který je dilem výzkumného a zkušebniho ústavu slevárenského
české vysoké školy technické Dr. E. Beneše v Brně. Ve zvláštní místnosti instalována
byla plastická mapa Slovenska a Pod. Rusi v měřítku 1 : 75.000 (převýšení rovněž 4 násobné) s vyznačením příslušných údajti. mírových smluv se statistickýmí daty (majetek
Zemědělského musea v Bratislavě). Jako motto k tomuto reliefu byla zvolena prorocká
slova Jana Amose Komenského z Kšaftu umírající matky Jednoty bratrské: "Věřím i
já Bohu, že po přejiti vichříce hněvu, hříchy našimí na hlavy naše uvedeného, vláda
věci tvých k tobě se zase vráti, o lide český."
Vojenské

měření

předvedl

ve

své

exposici Vojenský

zeměpisný

ústav.

Předložil vše o b e c n é u k á z k y a pří P r a v y na ukázkových listech s vyneseným geodetickým podkladem, kilometrovou síti s rohy katastrál. listti., dále fotokopii
pantografovaného katastru jednoho vyměřovaciho listu, originál polní práce v tužce.
Ukázky n o v é h o měř e n í 1: 20.000, r e am b u I a c e are v i s e s pec i á 1ním a p y
byly názorně vystiženy příklady těchto prací srovnáním listti. map před jmenovanými
pracemí a po nich. Exposice byla doplněna fotografiemi topografa v terénu.
Kartografie
byla předvedena modelem globu. se znázorněním obecné kuželové projekce v měřítku
1: 10,000.000. Model o prti.měru 1'35 m vyhotoven byl oddělenim pro nové měření kat.
měř. úřadu v Bratislavě z drátu a projekčni kužel byl vtipně znázorněn kuželem z celofánu. Kromě toho vystavil Ing. Dr. Frant. M a šek
10 exponátti., představujícich rti.zné
projekční soustavy, jejich užiti, výhody a nevýhody. Plošné skreslení jednotlivých soustav bylo vyznačeno graficky i číselně pro plochu 125 ha.
Triangulačni
práce byly zastoupeny
pracemi triangulační
kanceláře
min.
financí a pracemi oddělení pro nové měřeni v Bratislavě.
Triangulační kancelář vystavovala 2 přehledy trigonometrických siti celého státu,
1 základný trig. list a 1 triang. list. Tři velké přehledy znázorňovaly schematické řešení
559
87 normál. rovnic. Poučně pti.sobil model podrobné triangulace vyhotovený na
plastické mapě. Skupinu triangulace doplňovala řada fotografii ze života triangulátorti.,
trigonom. staveb a měř. strojti.. Zajimavá byla zvláště fotografie teodolitu (varlometru)
Křovák-FriČ', kterým se měří proměnlivost měřeného úhlu vlivem refrakce.

+

Původní a nové měřeni bylo vystaveno katastrálním
měř. úřadem v Bratislavě.
Byla vystavena stará katastrálni ma pa obce Petržalky u Bratislavy z r. 1904 a
nová mapa z r. 1933. Na plastické mapě okolí Bratislavy byl provedeh rozvrh polygonálni sítě a znázorněno zaměřeni jednotlivých předmětti. měřeni. Vyloženo bylo několik
polních náčrtti. z Levice. Stav vykonaných prací pti.V'odníhoa nového měření v zemi Slovenské byl znázorněn v přehledu rti.znými geometrickými obrazci a figuramí.
V ceňování pozemků znázorněno
bylo v exposici vceňovaciho odděleni kat.
měř. úřadu v Bratislavě.
Percentuelně bylo ukázáno rozvrstven i pti.dy podle jednotlivých zpti.sobti.obhospodařováni. Pro západní Slovensko byly graficky porovnány hektarové katastrální výtěžky
podle jednotlivých zpti.sobti.obhospodařováni a podle jednotlivých oceňovacich okrskti..
Vedeni pozemkového katastru (exposice kat. měf. úřailu v Bratislavě).
Předvedeny ukáz~y vývoje katastrálního operátu na Slovensku a sice:
a) daňového provisoria,
b) maďarského katastrál.
operátu podle zák. čI. VII/1875 a novely zák. čI. V/1909,
c) čsl. sjednoceného katastrálniho
operátu.
Ve všech připadech byly vyloženy ukázky operátu pisemného i mapového. Ve sjednoceném katastr. operátu československém ukázán názorným zpti.sobem postup zápisu
zjištěné držebnostni změny ve všech částech písemného i mapového operátu.
Reprodukce
katastrálních
map byla předvedena
v exposici reprodukčního
ústavu ministerstva
financí.
Bohatá kolekce otiskti. map slovenských katastr. územia
reprodukčních desek
ukázala rti.zné zpti.soby reprodukce map (prosvětlenim na hlinikovou desku s rytím lineamentu, odrazem světla na skleněnou desku s vyrytím lineamentu a odrazem světla
bez ryti).
Postup katastrálních
prací v zemi Slovenské.
Archiv map katastrálnich v Bratislavě vyznačil na přehledné mapě všech katastr.
území v zemí Slovenské v měřítku 1 : 144.000 postup prací katastrálnich úřadti. směřuji()Ích k vybudováni jednotného pozemlmvého katastru čsl. a postup vložkařských komisi
pří zakládáni pozemkových knih. Vystaven byl též prosvětlovací stti.l.
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Pozemková reforma zastoupena byla. v rozsáhlé exp~sici ministerstva zemědělství (odb. IX. - pro pozemkovou reformu).
Podány ukázky spolupráce zeměměřičských inženýrll pti řešení tohoto velkého národohospodářského a sociálního díla. Kromě všeobecných výsledkťt poz. reformy y zemí
Slovenské uveden přehled prací spojených se zakníhováním přídělťt, podána ukázka rozvrhu přídělťt, t. j. vyhotovení vytyčovacího (grafického) plánu jako dťtkaz tvfirčí inženýrské práce zeměmětičského inženýra, předvedena spolupráce zeměměřičfi při zakládání
nových obcí v pozemkové reformě (vnitřní kolonisace) atd. Na zvláštním grafikonu znázorněn současný stav zakníhování přidělené pfidy, počet použitých mezníkťt, účast civilních .zeměmětických firem na pozemkové reformě atd. Exposice byla doplněna souborem úředních předpisfi, odborné literatury a pomťtcek.

Měření podzemích prostor
bylo zastoupeno ukázkami prací Ing. čel ech o v s k é h o z Mladečských krápníkových
jeskyní; katastrálního měř. úřadu v Tornara ukázkou zaměření ledové jeskyně v Dobšiné a kat. měř. úřadu v Bratislavě zaměřením viničných sklepfi v Bratislavě. Technické
výsledky těchto měření byly doprovozeny četnými fotografickými snímky postupu práce.
použitých strojfi a pomficek a pod.

Zaměřování architektonických památek.
Měřický úřad hlavního města Prahy vystavoval ukázky zaměření sklepfi a přízemí stamměstské radnice v Praze 1., kostela sv. Jana v Praze III. a archeologických vykopávek před Czerninským palácem na Loretánském náměstí v Praze IV. V tomto posledním případě byly zaměřeny nejen zbytky sta;rých staveb, nýbrž i nalezené kostry.
K těmto pracím ptipojily se ukázky měřických prací na nalezišti ve, Starém Hradísku.
jež provedl Ing. Dr. Adolf F i ker. Plán naleziště ve Starém Hradisku byl doprovozen
dvěma fotografiemi o postupu zaměření (polohového a profilového) výkopových jam.

Fotogrametrická měření.
Tento úsek zeměmětické činnosti zastoupen byl bohatými ukázkami prací I. stolice geodesie (prof. Dr. A. Sem e rád) na vysoké škole technické Dr. E. Beneše v Brně
a vojenského zeměpisného ústavu v Praze a to ukázkami ze stereofotogrametrie i měření leteckého. Na stereofotogrametrickém snímku hlavy presidenta Osvoboditele bylo
demonstrováno použítí futogrametrie i mimo měření povrchu zemského. Exposice doplněna byla několika stereoskopy a stereokomparátorem.

Nomografie,
jejíž praktický význam pro zjednodUšení trvale se opakujících početních úkonťt v zeměměřictví neustále vzrfistá, byla vystavena četnými ukázkami nomogramfi od jednoduchých po nejsložitější. Vystavené nomogramy byly vypracovány v ústavě prof. Dr. Fr.
Fialy
v Praze a Drem Mrkosem
v Brně.

Scelování pozemku.
činnost zeměměřičských inženýrfi v tomto oboru technického úsilí o zvýšení národní zemědělské produkce byla representována řadou elaborátfi o scelování hospodářských i stavebních- pozemkfi. Elaboráty byly vystaveny jednak autentifikačním oddělením kat. měř. úřadu v Bratislavě, jednak některými zeměměřickými civilními firmami ze
Slovenska (Ing. B. Kolomínský, L. Bittsánsky, Ing. J. Javorský) i ze zemí západních
(Ing. J. Parchomenko). Ze scelovací činnosti v zemi Slovenské budiž poznamenáno, že
dosud bylo sceleno 27.403 ha v 45 kat. územích a na ploše 95.016 ha v 71 kat. území je
scelování v letošním roce v.proudu. Scelení ještě vyžaduje plocha. cca 1,163.000 ha. PozoruhOdným pro technického 'odborníka i národohospodáře bylo porovnání mezi výsledky
měření neodborníkem (fušerem) a odbornou, vědeckým studiem podloženou prací zeměměřičského inženýra.
.

Exposice zajištěni a vývoje pozemkové držby
obsahovala ukázky starého urbáře a jiných listin, které byly součásti spisfi vyhotovených při zakládání tereziánského urbáře na území dnešního Slovenska. Byly vystaveny
mapové ukázky poměrného dělení pfidy podle zák. článkfi -z r. 1836. Mezi starými slu-'
žebními předpisy zvláště poooruhodnou byl9. instrukce pro založení pozemkového katastru z doby Josefa II. Z vyložených pozemnoknižních protokolů. byla patrna rozttištěDost pozemkové držby již před 60~70 lety.

Měřické práce státních úřadu a podniku oprávněných podle § 51 kat. zák.
V této výstavní skupině byl zastoupen zemský úřad v Bratislavě ukázkami výkupních plánfi, silničních kmenových kníh, polních náčrtů. a pod. Předvedeny byly ukázky
tachymetrického měření v lázních Píšťanec h za účelem zjištění pohybu koryta řeky
Váhu za posledních 80 let. Geometrické plány pro výkup pozemků. a zabezpečení pozemkového vlastnictví vystavovalo i ředitelství státních drah v Bratislavě.
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Spolupráce zeměměřičských inženýrů v urbanismu.
Tento bohatý a dosud málo oceněný úsek činnosti zeměměřiče byl zastoupen jednak exposicí regulačního oddělení města Brna (přednosta vrch. měř. rada Ing. J. Peň á z)
jednak exposicí měřického oddělení města Bratislavy. Město Brno zastoupeno bylo regulačním plánem města, plastickým jeho modelem, ukázkami podrobné úpravy vnitřního
města s profilem ulic a určením zastavovacích výšek. V exposici města Bratislavy podány ukázky z nového měření města, z nivelace, regulačních plántl v kopcovitém terénu,
parcelačních a komasačních plántl k účellim stavebním atd.

Nivelační měření
byla zastoupena ukázkou sítě přesné nivelace města Nitry, již vystavovalo ministerstvo'
veřejnýtch prací. Doplňkem této exposice byly typy užívaných nivelačních značek.

Astronomický oddil výstavy byl organisován péčí Stefánikovy astronomické
společnosti v Bratislavě.
Byly vystaveny četné fotografie vesmíru, ukázky přístrojtl sloužících k pozorování
hvězd a modeltl, znázorňujících sluneční soustavu. Exponáty pro tuto výstavní skupinu
s mimořádnou ochotou zaptljčili: Bund der Sternfreunde v Berlině, Státní hvězdárna ve
Staré Ďale, Dr. Bečvář, státní klimatolog na štrbském Plese a lidová hvězdárna v čes.
Budějovicích.

Vynálezy čsl. zeměměřičských inženýrů.
Exposice dala výraz snaze měřičských inženýrfi po techníckém zdokonalení rfizných pomtlcek, jimiž mtlže býti práce zlepšena po stránce kvality i kvantity. Slušise
uvésti alespoň vynálezy Ing. V. J a vor s k é h o: skizzovací stolek, polní vynášecí přístroj, universální pikýrku, ocelové rydlo, skleněné vynášecí trojúhelníky, optický přístroj
na měření krátkých kolmic a universální vynášecí a počítací stroj.

Práce posluchačů zeměměřičského inženýrství.
Výstava byla by neúplná, kdyby nepředvedla jakým zptlsobem jsou vychováváni
posluchači zeměměř. inženýrství na vysokých školách technických. Byly vystaveny grafické á.. početní práce z ústavtl rtlzných profesorfi na pražské i brněnské technice, výsledky písemných II. státních zkoušek atd. Na tento oddíl navazovala skupina

odborné literatury
domácí i zahraniční, soubor vysokoškolských přednášek, měřické instrukce rtlzných ú:fadtl
atd. V exposici Zem ě měř i č s k é h o V ě s t n í k u bylo vyloženo všech 25 ročniktl
časopisu a ukázková čísla všech odborných časopistl záhraničních, jež jsou za Z. V. yyměň-ovány. Jako zvláštnost bylo v této části výstavy vyloženo čtyřsvazkové I. vydání díla
Matěje Bély "Notitia Hungariae" historicko-zeměpisná kniha s mapami z XVIII. století.

Bottův kout
byl pietním zátiším výstavy, v němž bylo vzpomenuto slovenského zeměměřiče-básníka,
autora Janošíkovy smrti Jána Bottu. Vedle děl literárních byly vystaveny výsledky jeho
prací technických jako urbářského zeměměřiče, jejichž přesnost dovoluje, aby i dnes
byly používány v pozenikovém katastru.

Odborná část výstavy byla doplněna výstavou firem, vyrábějících měřické
stroje a pomůcky.
Byly zastoupeny 2 firmy československé (J. J. Frič a Srb a
firma švýcarská (Wild - gen. representant Ing. Jeřábek 'a spol.
rozmanitých konstrukcí měřických stFojtl a pomtlcek. Návštěvnici
známiti se s divy moderní optiky a jemné mechaniky, jež podmiňují
přesnost současných zeměměřických prací. Firma Frič vystavovala
čtlv cirkumzenitál.

štys z Práhy) a 1
v Praze) ukázkami
měli příležitost sestěží překonatelnou
mimo jiné Nušl-Fri.

Popis jednotlivých skupin výstavy mohl zahrnouti toliko rámcovou charakteristiku různých úseků činnosti čs. zeměměřičského inženýra. Výstava byla jubile·
ním podnikem a přinesla proto v jednotlivých usecích množství statického materiálu
o tom, co bylo zeměměřičskými inženýry během 20 let pro zvýšení hospodářské
úrovně lidu na Slovensku i v celém státě vykonáno, že ještě dlouho a dlouho
budeme se moci k těmto datům a k celé výstavě vraceti. Zakončujíce náš referát
o výstavě, chtěli bychom znovu vyzvednouti význam, jež výstava měla pro poznání
a oceněni naši práce v široké véřejnosti technické a hospodářské. I sebe vyznamnějši dHo k oceněni vyžaduje, aby naň bylo upozorňováno! Bratislavská výstava
upozornila na naši práci předevšim slovenskou veřejnost. Byli bychom rádi, kdy-
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bychom mohli na. naši práci a na sebe brzy upozorniti stejně dokonalým podnikem
opět někde jinde.
B. Pour.

-----

Ré8umé. E x p o s i t i o n des t r a v a u x des g é o m ě t r e s e x é c ut é s pe nd a n t 20 a n sen
S lov a q u i e. Cette exposition, organisée a Bratislava du 10 au
14 avril 1938 a l'occasion de la 20 eme année ďe l'existence de la république Tchécoslovaque a montré des beaux résultats du travail des ingénieurs-géomětres tchécoslovaques
en Slovaquie. On y trůuva exposés les travaux du cadastre, de l'établissement des livres
fonciers, d'arpentage pour des buts militaires, du· nivellement, de la photogrammétrie,
de la réforme fonciěre, du remembrement, de l'urbanisme, de la reproduction des cartes
etc. La science était représentée par des travaux de l'astronomie, de la cartographie
des réseaux trigonométriques etc. Les résultats des mensurations des espaces souterrains, des fouilles archéologiques y étaiént également exposés. Cette exposition a attiré
beaucoup de monde et finissait par un grand succes moral,

Ministerský rada Ing. František Mandys odchází ~ činné služby.
Koncem června t. r. rozloučil se mini ste:rský rada Ing. František M a n d y s se
službou pozemkového katastru, s katastráln!mi mapami, se spisy, s úřadem a se vším
tfm, čemu věnoval po 40 let bezvýhradně veškerá svá intelektuální snažení, a odchází
na odpočinek.
I'
Narozen dne 28. prosince 1878 v Koštěnicíeh, okres Pardubice, po maturitě na
reálce v Pardubicích studoval na oddělení zeměměřickém české vyeoké školy technické
v Praze, kde roku 1899 složil odbornou státní zkoWlku. Hned po absolvování zeměměřických studii vstoupil do státní služby k pozemkovému katastru a pfisobil ve výkonné
službě u tehdejší evidence katastru daně pozemkové v Jičině, Litomyšli a českém
Brodě. Při výborné kvalifikaci dosáhl po necelých 13. služebních letech tehdejší VIII.
hod. třídu. V roce 1913 byl povolán k dohlédací službě u zemského finančniho ředitelstvi v Praze. Po dobu světové války konal vojenskou službu jako záložní dftstojník a
s čáslavským plukem prodělal v letech 1914 a 1915 vice bojft na ruské frontě; po superarbitraci v roce 1916 byl přidělen vojenskému zeměpisnému ústavu ve Vídni k válečnému mapování, kdež ke konci světové války vedl autogrammetrické
odděleni. Tam
získal ještě také zkušenosti o vojenské kartografii, z kterých bohatě těžil při pozdějším jednotném organisování zeměměřické služby v našem osvobozeném státě. Hned po
státním převratu byl povolán ke službě do ministerstva veře,jných prací, což se však
neuskutečnilo pro kompetenční spor o pozemkový katastr
s ministerstvem financí.
Když bylo vládou rozhodnuto, že pozemkový katastr
zftstane v resortu ministerstva
financí, byl v prosinci 1918 vyslán na Slovensko, aby tam zorganisoval službu pozemkového katastru. Koncem roku 1919 byl povolán do ministerstva financí, kde v roce
1923 byl jmenován ministerským radou a v roce 1925 ustanoven šéfem ústřední správy
pozemkového katastru. Vedle toho byl místopředsedou zkušební komise pro II. státní
zkoušku zeměměříckého inženýrství, honorovaným docentem českého vysokého učení
technického, členem 'ústavu pro stavbu měst Masarykovy akademie práce, členem poradního sboru pro přiznání oprávnění k používání názvu Ing., členem Stálé komise pro
stanovení úředních názvft míst v čsl. republice, členem komise pro úpravu zeměměřic1I:éhostudía a j. V r. 1936 ochuravěl v úřadě závažnou srdeční chorobou, pro jejíž následky odešel na svou žádost do výslužby. Za výtečné služby byly mu vysloveny díky
a uznání panem ministrem financí a vládou republiky československé.
Nebyly to poměry vábné, do nichž Ing. Ma n d y s vstupoval před 40 lety jako
evidenční elév v JiČíně. Evidenční zákon ra kouský sice ustanoV'OvaJ, že na evidenční
geometry se vztahují všechna ustanovení o státních úřednících, ale celá instituce "evidence katastru pozemkové daně" byla tak v plénkách, že na tuto službu i na osoby ji
vykonávající se široká veřejnost i sama finanční správa dívala velmi s patra. Vždyť
evidenční geometr byl jen trpěným hostem u berního úřadu nebo u soudu, jinak pracoval po obecních úřadech a ve svém soukromém bytě u svého soukromého stolu. Namnoze .k tomu přistoupilo i neblahé dědictví ve společenském nazírání na celý stav zeměměřický vzhledem k závadám předchftdcft z doby reambulace. Porovnáme-li tento
stav s dnešním společenským a služebním postavenfm státních i autonomních měřičských
úředníkft i úředně oprávněných civilních geometrft, jsou zřejmě dosažené již dnes výsledky snah po zlepšení prukopnikft nových směru jak u pozemkového katastru tak i ve
službách ostatních. Ing. Ma n d y s náležel mezi první. z těchto prukopníkft již svým
pořadovým číslem 1 na vysokoškolském vysvě<R';ení,při získáni inženýrského titulu a j.
Již v Litomyšli a Českém Brodě byl iniciátorem nebo alespoň podporovatelem nových
myšlenek jak ve věcech úředních, tak i stavovských. Zejména však v druhé polovině
své služební doby v ústřední správě pozemkového katastru v ministerstvu financí dík
jeho neobyčejné pili, houževnatosti, obdivuhodné paměti a zvláštní obratnosti v jednáníchúřednich i mimoúředních se mu podařilo mnohé, co dnes nelze ještě ani dostioce-
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niti. Odborným kruhftm je známo, že v šlépějích svého předcho.dce ministerského rady
Ing. Lei per t a pokračoval zde na unifikačních pracích pozemkového katastru. Pod jeho
referentskou odpovědností jako přednosty oddělení byl ústavně projednán zákon ze dne
16. prosince 1927, Č. 177 Sb. z. a n., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon), vládní nařízení Č. 205/1928 Sb. z. a n. a Č. 6411930 Sb. z. a n., jímiž se provádí zmíněný katastrální zákon; tím byl dán právní podklad pro unifikaci pozemkového
katastru v celé republice. Na jejich podkladě byla pak vydána celá řada podobných předpiso. pro provádění prací katastrálních. Jsou to zejména:
Návod A, jak vykonávati katastrální měřické práce pro založení pozemkového
katastru po.vodním katastrálním řízením nebo pro jeho obnovení novým katastrálním
řízením (1932).
Návod B, jak vykonávati katastrální měřícké práce pro védení poZemkového
katastru (1933).
Návod, jak vykonávati katastrální vceňování (1930).
Návod, jak vykonávati práce v archivech map katastrálních (1934).
Návod, jak vykonávati práce pro obnovení katastrálních map reprodukcí a pro
opatřování otisko. katastrálních map a jiných map nebo vyhotovení podle pozemkového
katastru (1931).
Návod, jak vYPočítávati katastrální výtěžek (1929).
Návod, jak prováděti na Slovensku a Podkarpatské Rusi unifikaci katastrálních
operáto., ve kterých jsou založeny vložky nové pozemkové knihy (1925).
Návod pro využití starých komasačních map (1933).
Návod pro vedení nesjednoceného operátu (1936).
Návod pro nápravu pozemkového katastru (1936).
Některé z nich jsou velmi obsáhlá díla, oceňovaná i cizinou. Obzvláštní pozornost
věnoval Ing. Ma n d y s během celé své služební doby projednávání změn hranic katastrálních území, odstraňování chyb v katastrální výměře, pramenících z vadnýchreprodukcí katastrálních map. Svým svérázným a temperamentním zpo.sobemusměrňoval nápravu pozemkového katastru v zemích Slovenské a Podkarpatoruské, zasahoval dovšech
otázek, které se dotýkaly pozemkového katastru, zejména pokud jde o prohloubení zeměměřického studia, o kompetenci k vykonávání zeměměříckých prací, o resortní ptislušnost k pozemkovému katastru, o součinnost při budování trigonometrických sítí,
o jednotící vedení zeměměřických prací a j. Při tom neopomíjel ani sVých povinností
stavovských. Po celou svou činnou službu byl členem spolku inženýrfi státní mětické
služby a zúčastnil se téměř všech VÝl'OČních
scho.zí; byl členem spŮ'lku čs. inženýru,
kde v letech 1926 až 1935 byl předsedou zájmové skupiny zeměměřičských inženýrfi
při pražském odboru; byl také členem a jedním z ideových twrco. spolku správnícli
inženýro..
Nejbližší spolupracovníci rozloučili se s Ing. M a n d y sem dne 23. června 1938,
pti čemž jeho dosavadní zástupce Ing. B e d n á ř zakončil svo.j proslov slovy: "Děkujeme vám my zde přítomní i celá obec zeměměřická a všichni zaměstnanci pozemkového katastru za vše, co jste vykonal pro službu, pro zeměměřický stav a prŮ' všechny
zaměstnance pozemkového katastru. Odcházíte na odpočinek do svého kraje rGdného,
do míst, kde jste ztrávil mládí a studentská léta a jež jste po celý život rád stále navštěvoval. Jdete domo. a do svého. Přejeme vám, abyste v tomto vyvoleném svém zátiší s odolností vám vrozenou překŮ'nával tíhu stáří i chorob u vědŮ'mí,že jste vykonal
víc, než bylo vaším úkolem, a abyste s úspěchem dokončil i poslední svou úlohu, úlohu
Ů'tcovskŮ'u,zdárnou Výchovou svého synka. My vás i vaši rodinu budeme v tom v myšlen~ch doprovázet." Všichni českoslovenští zeměměřiči se k tomuto projevu připojuji.
Ing. Bednář.

Recense.
Kreuzer Jan, JUDr.: "mavni zásady osnov nového stavebniho řádu" Praha
1938, nákladem MAP., 72 str. formo A 5. Autor, který jako úředník se v posledních letech účastnil dotyčných jednání, prozrazuje. zde naší veřejnosti, jaký osud potkal známý
návrh nového stavebniho řádu, vydaný ministerstvem veřej. prací v roce 1929 pod čís.
256-20/11/7295. Veliký zájem rflzných úřadO. a odborných korporací o nový stavební řád
se projevil tím, že k návrhu došlo po jeho uveřejnění asi 5000 připomínek a námitek.
Na podkladě tohoto materiálu byl po.vodní návrh od základu přepracován, při čemž se
přihliželo k nejnŮ'vějším obdobným zákono.m, uzákoněným mezitím pro Polsko v roce
1928, bývalé RakŮ'usko v r. 1930 a Jugoslavii v r. 1931.
Podle nově přepracované osnovy mají býti v čSR. vydány s t a ve b n í řád Y
dva:
Jeden pro větší
obce a města
přes 10.000 obyvatel, druhý
prŮ' ostatn í ob c e. Prvá Ů'SDovabyla v min. veř. prací dokončena v roce 1935, druhá pro menší
obce dokončena byla teprve letošního roku. Obě osnovy musí ještě předem projednati
min. vnitra a unifikací a teprve po dohodě těchto dvou ministerstev s min. veřej. prací,
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bude možno zahájiti meziministerské řízení a další kroky k uzákoněni nového stavebního řádu ÚBtavním projednáváním v Národ. shromáždění. K tomu v nejpříznivějším.
případě dojde teprve koncem roku 1939 - spíše však až v roce 1940.
stať o regulaci v zásadě byla přejata z pfivodního návrhu místo plánu obce
zavádí se p 1 á n pop i sn Ý (evidenční). Tento plán mají si obce opatřiti nejpozději do
tří let od účinnosti nového stavebního řádu. P 1 á n y u p r a v o v a c í děli se na p ř ehl e d n é (v dřívějším návrhu z á k 1 a dni), udávající celkový program budoucího zastavění obce pro delší dobu (asi 50 let) a plány pod rob n é, jimiž se upravují detaily
zastavění pro ony úseky území obecního, jež se mají v blízké době již zastavovati. Nová osnova podržuje však parcelační řízení, které návrh z roku 1929 zamítal. Přehledné
plány upravovací mají se zhotovovati v měřítkách popisných plánfi: 1: 2880, 1: 2000,
u větších měst a v zájmových územích nejméně pak v měřítku 1: 10.000. Podrobný
upravovací plán má zásadně býti zhotoven v měř. 1: 1000.
Rozdělení upravovacích plánfi na dříve zmíněné dva druhy platí jen pro větší
obce; pro menší obce spokojuje se osnova jednotným upravovacím plánem. Mímo toho
obce soustavně zastavěné až do 1000 obyvatel a obce s rozptýleným typem zastavění
bez omezení počtu obyvatel, mohou býti zproštěny rozhodnutím okresního úřadu povinnosti opatřiti si upravovací plán, pokud mají slabý stavebni ruch a pokud se v nich
neprovádí větší technické projekty anebo komasace pozemkfi.
Velký<dfiraz klade se v osnově nového stavebniho řádu na kvalifikaci zhotovitele
plánfi upravovacích, jež jest však zde řešena jen rámcově a má býti blíže stanovena
vládním nařízením. Přehledný upravovací plán má býti pořízen ve lhfitě 5ti let, počínajíc dnem, kdy byl vyhlášen plán popisný - tedy v krajním případě do 8mi let od
účinnosti nového stavebního řádu.
Kromě statě o regulaci jest pro zeměměříče nejdfiležitější oddíl o povolování stavenišť, t. j. par cel a ční ř í z e n 1. Nucené scelování ke stavebním účelfim osnova
zamítá, poněvadž prý "tato právní instituce, - po stránce teoretické velmi lákavá by byla v našich poměrech příliš složitá a její praktické provádění by naráželo na potíže". Přes to umožňuje osnova za určitých předpokladfi vnucenou parcelaci oněch pozemkfi, jež samy o sobě jsou k zastavění nevhodné. Velmi dfiležitá jest dále stať jednající o u s k u teč n ě n í r e g u 1a ční c h p 1á n fi, jež jest zpracována pod zorným
úhlem nejnovějších zásad i poznatkfi. Jedná o postupném a hospodárném ~tavováni
obcí, postupování veřejných ploch a v y v 1 a st ň o v a c í m p r á v u ob c í pro zřízování
veřejných prostranství, stavbu veřejných budov i obecních zařízení, pro zřízení a rozšíření volných ploch, (sadfi, hřišť, hřbitovfi), k ochraně památek a k účelfim asanačním.
Poněvadž v ČSR.. nemáme celostátní vyvlastňovací zákon, obírá se osnova podrobně vyvlastňovacím řízením a pokouší se i o vyrovnání rozdílfi vzniklých ve zhodnoc'ování
jednotlivých pozemkfi při uskutečňování regulace. V nynějším znění přiznává osnova
stavebního řádu ve vyvlastňovacích věcech příslušnost min. veřej. prací. Ministerstvo
vnitra však míní, že vyvlastněni nemusí tvořiti součást stavebního práva a že je třeba
toto posuzovati především jako otázku finanční a právní, jejíž souvislost s odbornými
materiemi stavebního práva nemá na právní stránku rozhodného vlivu. Proto ministerstvo vnitra navrhuje, aby ustanovení o vyvlastnění byla z osnovy stavebního řádu vynechána a pojata do všeobecného zákona o vyvlastnění, jehož osnovu toto ministerstvo
samo připravuje. Tento rozpor v názorech dvou ministerstev jest jednou z hlavních příčin, proč nový stavební řád dosud nebyl u nás uzákoněn.
Celkově možno říci, že nový návrh osnovy staveb. řádu je podstatně lepší, než návrh z roku 1929 a že byl zpracován pod zorným úhlem nejmodernějších zásad. Okruh
veřejných zájmfi směrodatný pro upravovací plány i stavební projekty se značně rozšiřuje. Osnovou sleduje se cíl zmírniti spekulaci s pozemky a vyčerpati všechny v praksi
se vyskytující případy právní i stavební. Navrhuje sejí dalekosáhlá reforma našich zastaralých a roztříštěných stavebních předpisO, při čemž se osnova nevyhýbá žádnému
současnému problému. Navazujíc na dosavadní tradici přízpfisobuje se všem nově vzniklým potřebám a změněným názorfim. Jest však nanejvýš nutné, aby konečnou dohodou mezi ministerstvem veřej. prací a vnitra byl získán co nejdříve dokonalý podklad
pro uzákonění nového stavebniho řádu, který mají již všechny okolní státy a jehož ne·
zbytnost se ukazuje u nás stále naléhavěji.
Peňáz.

Zprávy spolkové.
Zpráva o XXV. řádné valné hromadě Spolku ČS. zeměměřičO, konané dne 6. března 1988. SchOzi zahájil předseda Ing. Kr č má ř uvítáním hostí a členfi. Přítomní uctili
povstáním památku v minulém roce zemřelých členfi pplk. Ing. A s s m a n n a a Ing.
iflafránka.
Předseda. uděluje pak slovo mj. Dr. Ing. B o g u s z á k o v i, aby přednesl svfij výklad ,,0 válečném vyměřování". Výklad byl velmi zajímavý a odměněn byl potleskem.
Předseda sděluje, že tato XXV. valná schOze je jubilejní. Výbor usnesl se proto zá·
sadně oslaviti toto 25. jubileum spolkové a 20leté trvání republiky, dosud však pro fi-
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nanční obtíže nerozhodl, jakou formou se to stane. V úvahu přichází svolání slavnostní
členské schtlze, nebo vydáni slavnostního čísla Z. V., nebo konečně vydání zeměměřického kalendáře. V předsednické zprávě apeluje dále předseda na přítomné členy spolku,
aby v novém správním roce platili pravidelně své členské příspěvky. Počá.tkem roku
ocitl se Spolek v tak svízelné finanční situaci, že bylo ohroženo pravidelné vydávání
spolkového časopisu. Spolek proto požádal min. financí, min. školstVí a nár. osvěty a
MNO. o poskytnuti finanční podpory na vydáváni Z. V. Jmenovaná ministerstva z rozpočtových přebytkfi tak učinila a předseda Ing. Krčmář jejich rozhodnuti v tomto směru
s povděkem kvituje. Současně projevuje dik kol. Jednotě úř. aut. civ. geometrfi za finanční výpomoc úvěrem.
Mj. Dr. Bo g u s z a k přednáší jednatelskou zprávu, z níž uvádíme:
"V uplynulém roce se výbor Spolku čs. zeměměřičfi zabýval jednak běžnými spolkovými záležitostmi, které projednal v pěti výborových schfizich a ve třech schfizích
předsednictva, jednak otázkami staV'Ovskýmia odbornými.
Ze stavovských otázek byl v popředí především spor, vyvolaný Memorandem Ústředí zájmových skupin inženýrfi vodohospodářských a kulturních. Svazem spolkfi zeměměřičských inženýrfi byly vypracovány odpovědi a odeslány interesovaným ministerstvtlm
a korporacím.
V otázce prohloubeni zeměměřického studia postupoval náš spolek s ostatními zeměměřickými spolky a všemožně se snažil, aby tato oprávněná úprava se brzo uskutečnila. Zástupci našeho spolku podporovali na mimořádné valné schfizl. Jednoty civilních
geometrfi v Bratislavě resoluci o prohloubení zeměměřického studia, která byla zaslána
min. předsedovi Dr. M. Hodžovi a ministru školství Dr. Frankemu.
Rovněž naše odbočka Spolek posluchačfi zeměměřického inženýrství zaslala mínisterstvu školství a nár. osvěty resoluci, usIÍesenou na řádné valné hromadě a žáda.jící,
aby osnova zákona o osmiseme,strovém studiu zeměměřickém byla v nejbližší době vláďou předložena. Nová akce bude podniknuta v nejbližší době, neboť počináje zimním semestrem má býti otevřena Vysoká škola technická Dr. M. štefánika v Košicích a novou
resoluci bude žádáno, aby zeměměřické studium na této vysoké škole bylo ihned čtYřleté.
Pokud jde o unifikaci pozemkové knihy v histor. zemich, na Slovensku iI. Podkarpatské Rusi,. vypracovali zástupci spolku návrhy, které byly předloženy ministerstvtlm a
jednotlivým poslaneckým a senátorským klubtlm. Interpelaci podal za klub Národního
sjednocení slovenský poslanec Ing. Protuša (tisk 917-XVI.), na kterou odpověděl min.
předseda Dr. Milan Hodža.
Zástupci spolku dále vypracovali doplňky k osnově unifikačního zákona o civil~
ních inženýrech a podali je prostřednictvím Jednoty úř. aut. civ. geometrfi. Bohužel projednávání tohoto zákona se v parlamentě zdrželo.
Konečně zabývali se zástupci našeho spolku malou živnostenskou novelou a vypracovali návrhy, obsahující požadavky zeměměřičských inženýrfi na živnostenská oprávnění v přibuzných oborech.
Výborem Spolku byly zaslány ministerstvtlm financí, zemědělství, železnic a veř.
prací dopisy se žádosti, aby se zabývala spisem "Návrh na organisaci a zhospodárnění
měřické služby", vypracovaným Spolkem inženýrů. státní měřické slUŽby.
.
Mezinárodní zeměměřický kongres bude v říjnu 1938 v ttimě a je dfiležité, aby
se kongresu účastnilo co nejvíce kolegfi z C,eskoslovenska, aby se navázaly nové mezinárodní styky a aby se naše zeměměřictvi v přihlášených referátech významně uplatnilo.
Ke konci jednatelské zprávy je naší povinností uvésti další úspěchy zeměměřičských inženýrů.. Vláda republiky francouzské udělila prof. Dr. R y š a v é m u na návrh ministerstva národní výchovy řád dfistojníka Akademie. Další úspěch zeměměřičských inženýrů. je jmenováni doc. Ing. Dr. techn. P. Pot u žák a mimořádným profesorem nižší
geodesie a nauky o katastru na pražské vysoké škole technické.
Stav členstva koncem r. 1937 j.e 309."
Ing. Pa y e r podává zprávu pokladní, dle níž jednotlivé položky přijmfi a vydání
Spolkových v uplynulém roce byly tyto:
A. Příjem:
Zfistatek z roku 1936
Clenské příspěvky a zápisné
Předplatné odběr. Z. V. .
Za inserci v Z. V..
..
Rfizné drobné přijmy
Celkem

Kč 3.962,95
Kč 13.083·Kč 22.501'45
Kč 3.155'50
Kč 1.787·40
Kč 43.479,80

B. Vydání:
Za tisk Z. V. . . . .
Autorské honoráře.
. .
Odměny
. . . . . .
Adminístr. a jiné výdaje
Celkem ..

Kč 29.192,95
Kč 3.425,90
Kč 3.284,70
Kč 3.353'85
Kč 39.257,40

Nato přednesen rozpočet na rok. 1938.
Ke zprávě pokladní sděluje pplk. Ing. S o c ho r, že spolu s Ing. Rumlem jako revisoři prohlédli všechny účty a shledali vše v nejlepším pořádku. Děkují Ing. Pa y e r 0v i za vzorné vedení spolkového jmění a navrhují, aby pokladníkovi a výboru uděleno
bylo absolutorium. Zpráva revisorfi, zpráva pokladní a rozpočet na r. 1938 byly schváleny a výboru uděleno absolutorium.
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Ing. P o u r podává zprávu redaktorskou, v níž zdfirazníl 25 let vydávání spolkového časopísu (vyšlo celkem 212 sešítfi). Vedení časopísu sjednalo s tiskárnou Polygrafii
novou, výhodnější smlouvu a snaží se, aby mohlo i přes nepříznivé okolnosti časopís
rozšU'ítí. Uzávěrem své zprávy poděkoval všem redakčním spolupracovníkfim, zejména
všem členfim redakční rady. Zpráva schválena a předseda poděkoval oběma redaktomm.
Ze zprávy administrační, kterou podal rovněž Ing. P o u r, vysvítá, že v uplynulém
roce vyšlo 10 čísel Z. V. po 1150 kusech. Dále schváleny: zpráva adminístrátora a zpráva
knihovníka. Předseda děkuje Dr. Rfižíčkovi za knižní dar, který' věnoval spolk. knihovně.
Volby provedeny byly aklamací. Dle § 9 stanov vystupují z výboru: Dr. Ryšavý,
Ing. Kural, Ing. Pudr, Ing. Prokupek a Ing. Souček. Zvoleni: Dr. Ryšavý, Ing. Kural,
Ing. Pudr, Ing. Prokftpek, Ing. Bolehovský a Ing. Lukáš. Redakční rada rozšířena o
Dr. Císaře, redaktorem a administrátorem zvolen Ing. Pour, spoluredaktorem prof. Dr.
Fiala, knihovníkem Dr. Fiker, revisory účtft Ing. Sochor a Ing. Ruml. Do smírčího soudu
prof. Petřík, Dr. Rftžička, Ing. Beneš a Ing. Souček. Za delegáty do Svazu zvoleni prof.
Petřík, Dr. Rftžiěka a Dr. Kolomazník. Konečně přikročeno k volbě předsedy a na. návrh výboru zvolen Ing. Kr č m á ř.
Zástupce Spolku posluchačft koL Tlustý podává návrh na změnu názvu spolku na
Spolek čsl. zeměměřičských inženým, poukazuje při tom, že i Spolek inženýrft stát. měř.
služby má ve svém názvu označení inženýr. Po debatě, již se zúčastnili prof. Petřík a
Dr. Fiker, usneseno přikázati výboru, aby návrh projednal.
Kol. npor .. Ing. Tichý podává návrh, aby se vyřešíl zpfisob, jak označovati jednotně v podpisech stavovské označení Ing. Po debatě, jíž se zúčastnili pánové prof. Petřík, Dr. Boguszak a Dr. Fiker, Pour a Dr. Klobouček, usneseno, aby výbor tuto otázku
sledoval a v příští valné schfizi aby o tom byla podána zpráva. Na návrh Dr. Fikera
usneseno doporučiti v časopise kolegftm, aby se podepisovali a užívali stavovského označeni dle platných předpisfi, t. j. "Ing."
Ke konci schftze tlumočil Ing. V I k dík Jednoty čsl. úř. oprávněných civ. geometm za veškerou podporu, kterou Spolek věnuje snahám Jednoty o to, aby v unifikačnim zákoně o civ. inženýrech zfistala nezměněna dosavadní oprá"l<"1lění
civ. geometrfi
a přeje Spolku jménem Jednoty mnoho zdaru ve společných snahách.
Zápis o společném shromáždění Zájmových skupin zeměměřičských Inženým odborft Praha, Brno a Bratislava pti· SIA, odbýVaném dne 3. června t. r. v rámci sjezdu
Spolku československých inženýrft pořádaném ve dnech 2. až 7. června 1938 v Čes. Budějovicích.
Shromáždění zahájeno bylo o 15. hodině kolegou Ing. Janem čem u sem, přednostou katastrálniho měřického úřadu v čes. Budějovicích. Předsedající po uvítání přítomných kolegft z Prahy, Brna i Bratislavy v počtu 26, po přečtení a schválení zápisu
o společném shromáždění odbýVaném v Plzni loňského roku při sjezdu SIA, požádal kolegu Ing. Jana K a val í r a, přednostu reprodukčního ústavu min. fin. v Praze o proslovení přednášky o novém zpftsobu reprodukce katastrálních map. Po krátkém úvodu
o zdokonalování reprodukce od jejích prvých počátkft až do dnešní doby, přistoupil kol.
K a val í r k popísu nově vynalezeného zpfisobu reprodukce katastrálních map, kterýžto
zpftsob tvoří přímo převrat v tomto oboru. Svfij výklad provázel přednášející ukázkami
otiskftvyhotovených novým zpfisobem. Po debatě, která následovala této přednášce, poděkoval předsedající vřele kol. Ing. K a val í r o v i za· zajímavý a poutavý výklad. Přednáška bude uveřejněna.
Kolega F a I t u s z Brna přednesl návrh, aby dle § 47 stanov SIA prohlášena
byla Zájmová
skupina
zeměměřičských
inženýrft
při
SIA v Praze
za ústředí
všech
stávajících
Zájmových
skupin
zeměměřičských
in žen Ý r fi při SIA. K návrhu připomíná prof. Pe tří k, že ač ústředí zájmových
skupin existuje řadu let, ač zasílá své výroční zprávy představenstvu, ač byly tyto zprávy otiskovány v T. O. v předešlých letech, přes to předseda prof. Dr. K r a u z prohlásil
na jarní schftzi delegátft, že mu není nic známo o tom. Proto se přimlouvá za návrh,
ježto jsou tu přítomní zástupci všech skupin Prahy, Btna i Bratislavy. Návrh byl jednomyslně přijat a pražská zájmová skupina byla pověřena, aby představenstvu SIA a výboru Odboru Praha zřízení ústředí 'Oznámila.
Dále pověřilo shromáždění bratislavskou zájmovou skupinu zeměměřičských in.ženýrft péčí o zřízení zájmové skupiny v Košicích.
.
Po vyčerpá.n.i programu poděkoval prof. P e tří k j~énem shromáždění předsedajícímu za 0$0tu se· kterou· se ujal obstarání místnosti pro pořádání toh'Oto shromáždění.
Po krátkém doslovu ukončil kol. čemus o 17. hodině zasedání. Zapsal Ing. Kural, v. r.
Z Jednoty ěs. úř. autor. civlIních geometrftv
Praze. Dne 3. června 1938 konala
se v Č. Budějovicích u příležitosti sjezdu Spolku čs. inženýrft schftze pracovního výboru
za přítomnosti 9 členfi a 2 hostft, m. r. Ing. Jana. čemuse, přednOsty kat. měř. úřadu
v Č. BUdějovicích a jeho náměstka Ing. Ed. Kadečky.
Kol. předseda Ing. FUrst po zahájení schftzesrdečně uvítal hosty i členy výboru. a
referoVal ó výsledku jednání na předsednické schftzi Inženýrské komory v záležitosti·
unifikačního zákoIiao civ. inženýrech, jehož znění schválené senátem nutno považovati
za závazné.
'
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V záležitosti rozšíření studia na 8 semestrfi podali zprávu kolegové: předseda
Ing. FUrst, Ing. Kural, Ing. Faltus, Ing. Prokeš a Ing. Tvarfižek. Kol. Ing. Faltus za
moravskoslezsko navrhl, aby bylo zasláno pozvání k účasti na mezinárodním kongresu
v Římě též městfim Brnu, Olomouci a Moravské Ostravě.
O nutné spolupráci se státními kolegy referoval kol. předseda. Kol. Tvarfižek
podal potěšující zprávu o této spolupráci na bratislavsku.
Po projednání místních záležitostí prohlásil kol. předseda schfizi pracovního výboru za skončenu a zahájil schfizku kolegfi jihočeských, k níž z 26 pozvaných dostavili
se kolegové: Ing. Cvach, Ing. Keil, prof. Ing. Sekyrka, Ing. Kupfer a Ing. čurda.
Kol. Ing. štěch přátelsky vysvětlil účel schfizky, jednotu všech kolegfi a schfizky
kolegfi v jednotlivých okrscích, při nichž nutno řešiti přátelsky jak stavovské tak i hospodářské poměry. Funkci dfivěrníka pro tento okrsek převzal kol. prof. Ing. Sekyrka.
Přejeme všem kolegfim jihočeským k práci za ozdravěni stavovských i hospodářských
poměru mnoho zdaru.
Po skončení schfizky zúčastnili se kolegové přátelského večírku spolku čs. inženýru.
Dne 6. srpna t. r. konala se v Praze další schfize pracovního výboru za přítomnosti 8 členfi. 6 kolegfi se omluvilo.
Schfizi zahájil kol. předseda Ing. FUrst; přivítal zvlášť srdečně kol. Ing. Bukače,
který pro nemoc nemohl se zúčastniti několika schfizí, přál mu mnoho zdraví s dfivěrou, že i nadále bude podporovat činnost Jednoty svou obětavou prací. Kol. Bukač poděkoval za srdečné uvítáni, jakož i za pozdravné vzpomínky, jež mu byly v době jeho
nemoci zaslány.
Nato kol. předseda přešel ke své zprávě, v niž referoval o dfiležitých stavovských záležitostech.
Dle pořadu jednatele projednány celostavovské záležitosti, zákon o civilních inženýrech, parcelačni plány, prohloubení studia a jiné a usneseno vésti je dále v patrnosti.
Zprávu za Moravskoslezsko podal kol. Ing. Faltus, ve které zvláště upozornil na
článek uveřejněný ve Věstniku SIA o zeměměřičských inženýrech. Po debatě usneseno
i tuto záležitost vésti v evidenci.
Po projednání místních záležitostí schfize skončena.
Ret. Ing. Vlk.

Mezinárodni zeměměHcký kongres v Římě. Organisační kom.ité v Římě rozeslalo
během července jednotlivým národním společnostem přesný program kongresového jednáni ve dnech 5.-a.O. října t. r., přihláškové formuláře pro účastníky atd. Zájemcfim
z československa zašle na požádání potřebné infonr.ace Svaz spolkfi zeměměřičských
inženýru v Praze II., Karlovo llám. 14 (předseda prof. Dr. J. Petřik). Z n o v u u p oz o r ň u j e m e vše c h n y pp. k o leg y n a ten t o k on g r e s, jen ž je. k o n á n
jednou
za 4 leta
střídavě
v rfizných
zemích
a vřele
doporučujem e co ne j vět š í ú č a s t na něm. Jsou poskytnuty ruzné slevy (dopravní a j.) a
proto náklady, spojené se zájezdem do Říma budou značně nízké.
Projevy proti zeměměHčťtm. N á rod n í .p o I i t i k a ze dne 12. srpna 1938 na
str. 9. přinesla zprávu ,,1n žen Ý r s k á k o mor a pro t i n á vrh u z á k o n a o c iv i 1n í c h in žen Ý rec h". Stejnou
zprávu
otiskl
Moravský
P o led n í L i s t
avšak s titulem "Inženýři
pro svobodu
svých
práv".
Rovněž "Věstník
pro
vodní
hospodářství"
v č. 7.-8. 1938 přináší zprávu z výborové schťtze
"Z á j m o v é h o úst ř e d í in žen Ý r fi vod o h o s p. a k u I t. při SIA v Praze", konané
dne 1. června t. r., kde druhým bodem je sestavení "Memoranda" k návrhu unifikačního zákona o civ. inženýrech. Zajímavé je, že zápis o schťtzi končí stejnou větou jako
oba novinářské projevy: "ž ád áme p rot o, a by před
k on eč n ým r ozh odn utím
výboru
poslanecké
sněmovny
o této
osnově
byl vyslechnut
zástupce
min.
zemědělství,
do jehož
pťtsobnosti
agenda
agrární c h op e r a c í pat ř í"a
je tedy jasno kdo byl otcem obou novinářských článkfi,
bijících do osnovy zákona, odhlasovaného již jednou komorou Nár. shromážděni.
články i zápis o-Bchů.ziopakují znovu dávno jižvyvrácená tvrzení, že komasace jsou
součástí technických-meliorací a že tedy mohou být vykonávány pouze vodohospodářskými
inženýry. Korunou všech těchto tendenčně šířených nepravd je však tvrzení, že "pro
účelné a hospodárné prováděni těchto (rozuměj scelovacích) prací je inženýr vodohospodářský a kulturní na vysoké škole teoreticky připravován.Zeměměřické
vzdělání
tuto potřebnou prupravu však nedává". - Zde nutno skutečně již mluviti ó vědomém
klamání celé veřejnosti. Agrární
oper ace, t. j. nauka o scelování pozemkťt a jiných -úpravách pozemkové držby jsou pos!uchačťtm zem ě měř i č s k é h o i n žen Ý rs tví přednášeny jako samostatný vědni obor, jenž je předmětem druhé státni zkoušky.
Nejsou. ~dY pozemkové úpravy včetně scelování přednášeny na. oddělení zeměměřič~
ského inženýrství encyklopedicky jak je tomu
na
inženýrském
atavitels tví
l:l m ě r u
vod o h o s pod á ř s k é h o a k u I t u r n í h o, nýbrž systematicky s přihlélÍJ1uttm ke všem vedlejším - hlavní problém doplňujícím ,otázkám, jak toho
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agrární operace jako významná součást agrární techniky zasluhuji. Podle prograIIl:u
studia zeměměřického inženýrstvi na čes. vysokém učení technickém v Praze, které Je
vwrným a největším technickým učením ve státě a jako takové v otáZkách studijnich
do určité míry směrodatné, jsou a g r á r n í o per a c e j a k o pře d m ě t II. stá t n í
zkoušky
pře d náš e n y tři
hod i n ys e m e str á 1 n í a mají
čtyři
hodiny
rýsování.a
cvičení.
Naproti
tomu
na
inženýrském
stavitelství
s m ě r u vod o h o s pod á ř s k é h o a k u 1t u r n í h o, jehož program je zcela mOderní
(pochází z r. 1920) j s o u a g r á r n í op e r a cep
ř e d náš e n y to 1i k o dvě h od i n y z a sem es t r (b e z c v i č e n í a r Ý s ov á n í) sp o zná m k ou . ves tu d i jním programu,
že jde o povinný
předmět
pouze
pro ty posluchače,
k t e ř í sec h t ě j í věn o vat i s 1u ž b ěp ř i a g r á r n í c h op e r a c í c h. Studijní řád zeměměřičského inženýrství, v němž jsou agrární operace zařazeny jako
předmět II. státní zkoušky byl vypracován ministerstvem školství (referentem t Dr.
Vrbou, jehož zajisté nelze pOdezírati z nadržování zeměměřičtJ.m) a vyhlášen ve státní
sbírce zákonfi a nařizení. Podle něj jsou agrární operace věd ním
a z k u š e b ním
o bor e m zem ě měř i c k é h o in žen Ý r s tví,
zatím co pro vOdohospOdáře, jsou
toliko fakultativním předmětem, svým rozsahem rovným na př. přednáškám ze Základfi
nauky o katastru pro vodohospodáře nebo encyklopedie lesnictví pro vOdohospodáře.
Tato fakta mohou býti kdykoliv doložena studijními řády obou studijních směm a
proto se ptáme: kdo je více· teoreticky na vysokých školácll technických vzdělán
v agrárních operacích -zeměměřič
nebo vodohospodář? Zeměměřičští inženýři
v celém státě měli by vskutku nyní po všech těch útocích nejen na svou existenci,
n Ý b r ž i n a s v é v Ys o k o š k o 1 S k é v z děl á n í a n a s vou o d bor n o u a s t avovskou
čest,
použíti
každé
příležitosti
a slovem
i perem
poukazovati
na to, jak vědomě
a proti
jasnému
znění
zkušebních
řádfi jest
~arlamentní
i veškerá
hospodářská
veřejnost
v otázce
teoretické
pří P r a v yk
provádění
agrárních
operací
klamána.

Prof •. dr .. Josef Kounovský šedesátníkem. Koncem srpna letošního roku dožil se
šedesáti let profesor dr. Josef Kounovský,
v. ř. profesor deskriptivní geometrie a
stereotomie na českém vysokém učení technickém v Praze. Prof. Kounovský, sám podle studia zeměměřič, přednáší na zeměměřickém inženýrství deskriptivní geometrii a
je znám našim čtenářfim jako autor četných vědeckých pojednání, jež se zejména obírají problémy teoretické fotogrametrie. Zeměměřičský Věstník přinese v přištím čísle jubilantfiv životopis a ocenění jeho vědecké a učitelské činnosti. Dnešní přiležitosti používáme pak k tomu, abychom mu sr d e Č n ě b 1a h o p ř á 1i k d o s až e n é š e des á tce i do příštích
let.
Jmenování profesoru na vysoké škole technické Dr. M. R. !1ltefánika v Košicich.
Koncem července t. r. jmenoval presid611t republiky na vysokou školu technickou do
Košic, na níž mají býti počátkem října t. r. zahájeny přednášky, tyto profesory: bez·
platného mimořádného prof. Masarykovy university R. N. Dr. Josefa S ahá n k a mimořádným profesorem technické fysiky, bezplatného mimořádného profesora Masarykovy
university PhDr. Josefa K a u c k é h omimoi'ádným profesorem matematiky, bezplatného
mimořádného profesora vysoké školy technické Dr. E. Beneše v Brně R. N. Dr. Jiř.
~ 1a p k u mimořádným profesorem deskriptívní geometrie a stereotomie, řádného profesora vysoké školy zemědělské v Brně Dr. Ing. Aloise Ti c h é h o bezplatným řádným
profesorem nižší a vyšší geodesie, řádného profesora na tech. fakultě university v Záhřebě
Ing. štefana B e 11u řádným profesorem stavitelství ~, hospod2lřství vodního, vládního
radu a přednostu komunikační skupiny zemského úřadu v Bratislavě Ing. JUDr. Karla
K ř i van c e řádným profesorem dopravnictvi, přednostu městského technického odděleni v Košicích Ing. arch. Miloslava K o při v u řádným profesorem pozemního stavitelství, soukromého docenta university Karlovv R. N. Dr. Dimitrie And r u s o v a mimořádným profesorem geologie a úředně auto risovaného civilního inženýra konstruktivního a dopravního v Ružomberku Ing. Dr. techn. Antona B u g a n a mimořádným profesorem mechaniky.
Nově jmenovaný profesorský sbor sešel se dne 3. srpna k první své schtlzí, již
předsedal stařešina sboru prof. Dr. Ing. Aloís Ti c h ý. Rektorem zvolen byl prof. Dr.
Juraj Hro n e c, jenž .byl pro košickou .techniku jmenován profesorem již dříve. - Podle našich informací vyvíji se zápis posluchačfi na novou školu uspokojivě. Do konce
(jervna bylo závazně příhlášeno téměř 40 posluchačtl.
ZeměměHčský inženýr členem ústfednihozastupitelstva
hl. In. Prahy. Při volbách do
ústředního zastupitelstva hlav. města Prahy, konaných dne 22. května t. r. byl zvolen
na kandidátce národního sjednoceni za člena zastupitelstva kol. Ing. Jaroslav Pud r,
měřičský rada hl. města Prahy a čelný funkcionář zeměměHckých spolkfi. - Blahopřejeme mu srdečně k této zodpovědné a čestné veřejné funkci a těšíine se, že v ní mnoho
učiní pro technický a hospodářský rozvoj našeho hlavního města.
.
Za redakci

odpovídá

IDg. Bohu mll Pour.
-- Tlokem Ak.cloYé moraYlké knlhtllkárny
Nakladetel: 8polek čelkolloysnlkých zeměmětičd Y PraZB.
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