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financí v roce 1925.
Ing. AI.

Š im

e k, V'f!!h.měř. rada.

Výs.ledek, jehož se ....dopracovala triangula.ční .kancelář
minulého rok\! na SlovensKu, jest zvlášť pozoruhodný a jest třeba
o něm učiniti zmínku.
Do pracovního programu pro rok 1925 pojatQ bylo vypracování další části trigonometrické sítě 1. řádu na..'.-vYchodod
čáry Babia gora, Budín, Vel. ClJ,oč,Ůurnbír,Fábova}\Qle, Trstje,
Kvetský vrch a Poronya tet,o až za Užhorod,ipa,kzadiye:ení hlavních bodů trigonometr. sítě rozhraničovacich komisíčeskoslov.maďarské a polské a vyhotov~níněkolika
detailních. sítí pro
potřebu nového měření na Slovensku (viz přehlednqu skizzu
tab. I. nahoře).
'
.
Bylo mi opět svěřeno vedení polních pra0í. Jsa si vědom
neobyčejné důvěry a podpory ministerstva;' financí v mých
pracích, fO>zhodljsem se uskutGčnitiještě větší, úlohu. Tou bylo
vytýčení sítě 2. a 3. řádu na území bývalé župy trenčínské, kde
dosud katastrálních ma,p není.
Operační území pro s.íť"l.,řádu zabíralo plochu 20.166 km2
a tt'rén hornatý; Vysoké i,Nhké Tatry, Orav. Maguru, Slov.
Kru~nohoří a Karpa,ty. Tato okolnost sama, diktovala Fo:zmnožení
pe:'sonálu, zvětšení peněžní dotace a opatření automobilu
k řízení práce, k event. dopravování úředníků s bodu na bod
a ro.zvá.žení potřeb a stavebního mat'8,riálu.
Mezi tím, co zao,pa,třoval uved,ené pan přednosta. triangulační kanceláře, dokončil jsem přípravné technické práce.
12. dubna započal jsem s Ing. Štvánem rekognoskaci
triangulovaného úz,emí. Vykonána byla během třiceti dní,
neboť omezovala se jenom na studium visur, které v projektu,
zhotoveném dle speciálních map se zdály nejistými, a, na
shlédnutí místních poměrů na, jednotlivých t,rigonometrických
hodech. Výška bodů koUsala mezi 500 až 2634 m a
vzdálenost mezi 20 až 30 km. Při použití auta a příznivém
potasí daly se přehlédnouti 2 až 3 trigonometrické body denně,
když nebyly přes 1500 m vysoké. Přehlídka na bodě vyšším
vyžádala si však celý den a jistou úlevll druhého dne.
Jelikož na vysokých horách ležel ještě sníh, přehlédnuty
byly nejdřív body jižní části východ. Slovenska. Tyto obsazeny
pak 24 zeměměřiči, kteří za,čali s výstavbou pyramid a, rozhleden. Rozestaveni byli dle' svých tělesných a, odborných
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schopností, jak to poměry na jednotlivých bodech vyžadovaly.
S rc,kognoskací a stavbami postupovalo se pak do vysokých hor
v severní části území.
K signalisaci -~ítě 1. řádu bylo třeba 44 ,staveh; zhotoveny
byly během pěti neděl. Na Lomnickém štítě (2634 m), Kriváni
(24901n), Banikově vrchu (2178 m), Ďumbíru(2045 m) atd., býla
výstavba pyramL1 zvlášť ohtížná. Jakou energii v jednání, jakou
fyskkou i morální sílu bylo třeba kolegům vynaložiti při provádění jim přidělených prací, objasňují nám snímky obr. 1. a 2. :

Obr. 1.

Obr. 1. Obtížná doprava dřeva na stavbu pyramidy (Lomnický
.Štít). Obr. 2. Pohled na tábor ve výši 1750 m pod Lomnickým
štítem, odkudž se mus>elykonati denní výstupy 900 m nahoru,
trvající ještě 3 a půl hodiny.
Současně prováděna byla i signa1isace hla,vnkh bodů trig.
'Sítě, vytyčené delimitační komisí při hranici československopolské a maďarské, které byly pojaty do naši nové sítě, pokud
to jejich poloha dovolovala jako nové body 1. řádu, a kde to
nebylo možno, jako body 2. a 3. řádu. Dále vytyčena byla
jednotná síť postupně z 1. až do 4. řádu v okolí města Báňské
Bystřice, Zvoleně a Lučence.
V polovině června mohlo s.e započíti s obs,ervací. Pro
pozorování sítě 1. řádu určeno bylo pět strojů Fenelových, tři
Breithauptovy a jeden Heydeů.v *).
*) Popsány hyly v mé dJřívějšízprávě v ZOOlěměř.Věstnrku č. 4 a 5,
ročník 1925.
'
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Pro observaci sítě 2., 3. a 4. řMu v Báňské Bystřici a
Hriňové (viz tabulka II.) použito bylo dvou strojů NeuhOferových dvouvteřinových a dvou strojů Fenelových pěHvteřinových.
Podotýkám, že tyto pětivteřinové, bubínkové, Fenelovy stroje
dávají daleko lepší výsledky, než dvouvteřinové stroje NeuhOferovy.
Pro měření úhlů a heliotropování určeno bylo 17 úředníků;
zbývajících 9 zaměstnáno pak při vytyčování a, signalisaci sítě
2. a 3. řádů v bývalé trenčínské župě, která se bude celá nově
měřiti.
Měření úhlů na bodech 1. řádu dělo se upravenou metodou
Schreibrovou, popsanou ve Zprávách veřejné služby technické,
čís. 7, ročník 1925. Výsledky měření jsou velmi dobré, a možno
jich použíti i k účelům vědeckým.
l\fěřická partie sestávala na nižších kotách (do 1800 m)
z jednoho pozorovatele. Jenom na nejvyšších bodech byli po·zorovatelé dva" aby si vypomohli, a práci v příznivých okamžicích urychlili. Na posluhu měli dva nebo tři pomocníky. Ale
ve Vysokých Tatrách, na kotách přes 2000 m vysokých, upotřebeno pomocníků více, neib vynášení strojů, zavazadel a táborového za,řízení bylo obtížnější (viz obr. 3.).
Též k opatřování vody, dřeva na topení a k osobnímu zabezpečení bylo přirozeně třeba více lidí. Na př. pro Lomnický
štít, kde pracoval kol. Melchar, opatřeno bylo 10 vojínů od
horského pluku, vycvičených ve slézání vysokých hor. Vynášení
strojů (viz na obr. 4.) po vlhkém i ledem pokrytém kamení,
nebo po okrajích skalních: stěn nebylo úlohou jednoduchou;
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bylo tu potřeba duchapřítomnoSoti a odvahy. Pro zabezpečen!
(]eI1Ůvf'pra,vy použito bylo vždy prova.zů, a na zvláJšťnebezpečn~Tch místech za,sazeny byly do skalní'ch stěn nové že,lezné sk!oby.
Poněvadž stroj nemohl býti každého dne snášen do tábora lt
skaJ1natého pllesa" uschov'án hyl pod šp<ici LornlI1i'ckéh'o štítu
v kamenné chatě, k tomu účelu zhotovené.
Po dohu měření v Tatrách často pršelo i sněžilo a, okolní
hory byly stále zahaleny v mraky; proto bylo nutno na
příklad na Lomnický štít 38 krát vystoupiti, aby mohly býti
potřebné směry zaměřeny. Podobně ohservace Kriváně, kterou.
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:prováděl kol. Cais, a Ůumbíru, kterou pověřen. byl kol. Mužík,
trvaly pět neděl. VšichIŮ tři kolegové zaváti byli poslednÍ' čas
sněhem., a bylo jim třeba kmjniho sebezapírání, aby svou úlohu
na těchto bodech ukončili. Zdůrazňuji, že jmenovaní se sami
k těmto těžkým úkolům dobrovolně přihlásili a zaměiíení směrů
s velkou pečlivostí provedli; docílili velmi pěkných uzávěrů
trojúhelníků. I na některých druhých bodech byla prácíJ svízelná,
nle našla se pro ně šťastnější chvíle, příznivější čas, takže mohly
býti dříve provedeny.
Poněvadž nastala potřeba, vyhotoviti nové
polohové plány pro
město Užhorod,
vypracována byla sou<časně i detailní síť na
území tohoto města.
Rozvinutí její postupně
-z 1. do 4. řádu jest
patrno ve skizze tab. I.
Na území obce samé
vytyčeno pak 63 bodů
-detailních, zásadně tím
způsobem, aby každý
bod bylo možno po'čítati ze tří sousedních
trojúhelníků, a aby též
každý bod měl spojení
s nejbližším svým sousedním bodem. Při této
práci vyškolen byl personál nového měření
z Podkarpatské Rusi.
Uzávěry trojúhelníků, sestavených z úhlů,
měřených v síti deObr. 5.
tailní, jsou vesměs velmi
příznivé.
.
Observace vytyčené sítě na Trenčansku přirozeně již dokončena
býti nemohl1l. neboť úloha Ve východním Slovensku byla veliká.
Všecky uvedené triangulační práce, započaté 12. dubna a
'skončené 23. listopadu, předsta,vují práci na 5217 pra,covních
dnů pro jednoho úředníka.
Nehledě k rekognoskaci bylo p o s t a ven o v té době
v síti 1. až 4. řádu
celkem 89 rozhleden, a to :
5 až 10 m vysokých .
29
10 až 15 m vysokých.
26
15 až 20 m vysokých .
15
20 až 25 m vysokých (podobného vzoru jako na
obr. 5., rozhledna "Stará kopa" u Báňské
Bystřice)
15
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25 až 30 m vysokých .
krom toho:
zvýšenýchi postaveni d/o výše 5 m
11
pyrarrůd
66
lešení na kostelních věžích .
4
signálů až 28 m vysokých .
12
Dále opraveno bylo 19 starších rozhl{lden a 28 pyramid.
Pro užhorodskou síť bylo třeha vystavěti dalších 10 rozhleden do výše 12 m a 39 signálů.
Pot.om bylo a měř e no:
na 44 nových a 26 starých bode,ch 1. řádu (z minu318 směrů
.
lého roku)
na 48 bodech 2. řádu .
488 směrů
456 směru
na 33 bodech 3. řádu .
1271 směrů
a na další'ch 91 bodech .
s těohto trigonométn'l záměřeno bylo j,eš:tě kostelních věží .
252 směrů
tedy Nllkem .
2785 směrů.
Provozní náklad na auto za 7 a půl měsíce činil po srážce
úspor na kilometrovém, dietách a povozném 9583 Kč.
Věc n é tria n g u I a I a,ční v ýd a j e sestávají z těchto
položek:
. 260.773'56 Kč
1. Dělníkům při st~:wběiVYPltaceno .
2. Za sta,vební ma,teriál vyplaceno .
140.055'87 Kč
26.455'06 Kč
3. Za stabilisační kameny vypláceno .
66.234'71 Kč
4. Za povozy vyplaceno .
69.488'39 Kč
5. Pomocníkům při observaci vypla.ceno
Celkový věcný náklad na provádění této
triangulace činil
563.007'59 Kč
Výlohy při triangulaci města Užhorodu a jeho okolí platilo
tamní finanční ředitelství a město Užhorod.
Jak sama tabulka I. na.zna,čuje,bude třeba již jen jednoho
roku (letošního) k dohotovení sítě 1. řádu na Slo,vensku. Přeji svým bývalým milým: spolupra.covníkům, kteří tuto významnou práci dále budou prováděti, mnoho zdaru.

z

Rf8umé. Le service de Ia trianguIation au Ministel'c des finances éxecutait:
en 1925 des travaux de triangulatio!ll dans une éteilldoo~pluS' large en
Slovaquie orientale, Sur une superficie die 20.166 km quarrés ,on déter~
mina 44 'points nouveaux du ré,s,eau du Jer ordre dans un tel'I'ain tres
accidenté et boisé, Outre cela, on déveloip[Mllles réJseaux des ordres, inférieurs dans [esenvirons
des villes de Užh'Oro(},Báň'Slká Bystiřic,e et
Hrinová u TrelllčÍna. Dans le dép.artement de Trenčin ,on étahlit un réseaU'
du ne ordre.
Afin de signaler tous les 242 IP'Ointsnouveaux iI fallait ,construire
89 signeaux élevés comme observa,toires d'une hauteur de 5 ft 30 m et
153 mires en charpente. Aussi 'on reconstrui.sa 19 si[l"neaux-o,bserva,t,oires
et 28 m'lms anciennes.
.
,
En ,s'omme on ohserva 2785 dire'c,ti()lllosd'angle d'une longueuT'
de 1 ft 52 km. Elllce qui eoncerne les dépens réeIles, celles-ci étaient
montées ft 563.008 c. tques. On méttait ft l'exécwtion de oes trlLvaux
6 mois et demie qu'exécutait hon de l'auteur IC'OIIlIIlle
dirooteur encore
11 chefis dels sectiollls de triangula,tlon et 23 géodetel'l.
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Ing. Joo. R ft ž i č k a.
\l'okračo,ání.

- Suite.)

Cena aparátu fotorestitučního dosahovala v létě minulého roku obnosu 18.600 frankůfranc. za nejnovějiši typ, který
vykazuje, jak je přirozeno, konstruktivní zdokona,lení v jednotlivých detailech, nikoli však změny základní proti původnÍlInu
modelu. Vyrábí a dodává jej Sodété Cinéma-Tirage, L. Maurice,
Gennevilliers (Seine). U nás nachá,zí &8 v jednom exempláři
v ústavu praktické geometrie prof. Petříka při českém vysokém
učení technickém v Praze.
Praxe

fotokatastrální

dle Roussilheovy
d y.
Upotřebení aparátu převáděcího.
Karaktedstickou
stránkou
Roussilheovy metody jest, že obchází přímé a obsáhlé výpočty pro zjištění prostorových souřadnic vzdušného stanoviska a polohy plotny v okamžiku fotografování. Místo zdlouhavých početních úkonů, užije RoussHhe ke správné orientaci
plotny a určení stanoviska" optické koincidence aspoň tří základních bodů, v přírodě signa.Iisovaných, které musí býti zřetelně na plotně P patrny. Body tyto vynesou se v žádaném měříUm plánu na rýsovací papír a, přiloží na rám Z. Vhodným oddalováním podstavců na aparátu, í'kláněním a otáčením plotny P,
roviny Z a objektivu O' docílí se v určitém okamžiku koincidence základních bodů na plánu s jich obrazy na snímku a tudíž
správné orienta,ce plotny 16).
Pro r o v i n n é území ta,to operace na aparátu postačí, a,by
vytvoř,en byl odzkreslením (přefotografováním) plotny P na citlivý papí,r, přilepený na místě rýsovacího papíru želatinou na
skleněnou desku Z, fotografický plán území, a to v měřítku žádaném. Po laboratorní úpravě no,vě pořízené fotografie získá se
obraz zbavený perspektivního zkreslení. Je,st pak další jednoduchou již úlohou, vybrati z něho potřebné linie situační (vlastnické hranice) dle toho, jak na restituovaném snímku jsou viditelny. Zabezpe'čení viditelnosti vlastnických hranic musí býti při
pracéch fotoka,tastrálních věnována velká pozornost. Příslušná
kapitola tohoto referátu zmiňuje &eo tom blíže.
Je-li fotografované území tvá r I i v é, pak základní body
nejsou v jedné výšce nadmořské. Přímý toho důsledek jest, že
body základní, vynes,ené souřadnicemi v plán (projekce orthogonální) nemohou při fotores,t.ituci splynouti s obrazy, vytvořenými projekcí origin. fotodesky (projekce centrální). Je tudíž
Heba dle hrubých da,t sklonu fl, a výšky V letu zjistiti velikost
deformace c pro jednotlivé základní body a vyznačiti ji v plánu.
Dobře se však osvědčilo, připevniti na plán po dobu restituce
nad základními body sto,jánky(pylony), na nichž vyznačí se přímeto

16) Bli~ší udává: Mailluel O'pér3JWi<re
ip,our l'emploi:e de l'a.ppareil de
photŮ'restHution "systeme RoussiIhe", Paris 1922.
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slušné r,elativní výšky, vzble"deiu'k bodu nejnižšímu. Pro 'dosažení
koincidenDe ne,slouží pak orthogonální projekce základních bodů
v plánu, nýbrž body, vyznačené svou" relativní výškou na stojáncích. Po provedení souhlasů základních bodů s projekcemi
jejich, odečtou se hodnoty p, p', a, ..a' a příslušnými abaky
urychleně hleda,jí zlepšeni hodnoty pro ft, V. Po nastavení hodnoty ft se hledá souhlas nový, nato opět určuje s.právnější
hodnota sklonu a pootočení objektivu 8 a tak se v době 25 minut
dojde k definitivní orientaci plotny, postavení roviny promítací
a tím k zjištění prvků, pot,ř·ebných k dalšíilllu postupu v sestrojování plánů.
Odstranění deforma'ce snímku v území tvárlivém. Dosažení
optické koincidence dle jedné plotny nestačí, je-li úlohou
zbudovati plán území tvárlivého bez ohledu na to, disponujeme-li leteckým snímkem "svislým" či šikmým - ba zpravidla není ani možným. V tom případě je zásadně třeba použíti
snímků aspoň dvou, nejraději tří, aby odstraněn býti mohl vliv
tvárlivosti území na deformaci snímků. Představu o tomto
vlivu podává obr. 5. ; dle tohoto odpovídá pro'storovému bodu M,
jdlOž výška nad srovnávací rovinou R jest h, obraz m na
plotně P. Správná orthogonální projekce bodu M do roviny R jest
lIl. Promítací paprsek mO vytvořuje na rovině R bodMo; vzdálenost MoM' = c, karakterisuje markantně vliv tvárlivosti předmětu a jí pak vznikající rozdíl mezi výsledkem promítání centráln:ho a orthogonálního. Je-li V
ON výška vzdušné stanice,
D pak vzdálenost jejího nadiru N od Mo, pak platí, že vektor

=

D
c=h.-.
V
Při zná mém h odstraní se deformace tato v odzkresleném
plánu tím, že se vektor c, vypočtený z výšky V a vzdálenosti D
a hodnoty h, nanese, a to : při positivním h směrem k nadim N,
při negativním h ve sméru 'opa,čném. Tato· konstlrukce ovš,emi předpokládá, že poloha nadiru vzdušné stanice je v plánu již vyznačena, takže hodnota D můž,e býti z plánu odměřena graficky a do
hoření rovnice vsazena.. Pokud se zjištění výšky V pomo.cí přístroje fotorestitučního a výpočtů z redukované výšky a = f cos ftP'

p

týče, vyšetřil Roussilhe, že děje se tak s přesností + 8 m, což
-prakticky plně usp{)kojuje.
K vyzna,čení nadiru v plánu Roussilhe volil zvláštní cestu,
kterou založil na tomto po,znatku (viz obr. 6.) : Orientací plotny P
dle základních bodů, byla restituována též vodorovná přímka
(jejíž obra,z ztotožňuje se s bodem s) ; této přímce odpovídá v rovině Z přímka totožná s bodem S a tudíž kolmá ke stopě GS;
tato stopa představuje
přímku největšího spádu roviny Z.
Přímku tu lze v od zkresleném plánu vyznačiti tím, že bodem s
plotny P spus,tí se kovové, zatížené vlákno. Na této přímce největšího spádu leží i bod N'. Je tudíž zapotřebí označiti po optické
koincidenci průmět bodu s (v plánu Z je to bod S) a směr přímky
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největšího spádu tužkou na odzkresleném plánu a pak v daném
,měřítku nanésti délku
SN'
Qn =On. tg fJ,= a tg fJ,.
Tím nadir je fixován v plánu. Nato vedou se ra.yony od
nadiru ke všem bodům, které třeba situačně vzhledem na relativní výšku h upraviti; po vypočtení hodnot c, joo nanesou se,
se zřetelem na znamení, ve směru ke, resp. od nadiru, dosáhne
-se správné projekce orthogonální.
Při ne zná mém h, t. j. při úlohách zpravidla v praxi se
vyskytujících (vyjma případy základních bodů, známých prostorovými souřadnicemi), třeba nalézti přímý způsob k odstranění deformace všech bodů, položených nad či pod rovinou srovnávací
a tím vytvořiti správnou orthogonální projekci. Předpokladem
'zcela všeobecným k tomu jest vyhotovení dvou až tří snímků
téhož území, kde st,ejné zákla<lní body jsou ja,sně zachyceny.
Rovina svislá (viz obr. 5.), jdoucí bodem m a středem pronlÍtání O, má stopu udánu přímkou NMo; podobně svislá rovina., vedená bodem
a středem 0 má svou stopu v téže promí1<'tcírovině zobrazenu co M\ N1• Průsekem stop jlS,udán bod M'.
Rovina analogicky vedená v třetím snímku 17) identickým obrazem
m2, vytvořila by stopu, která musí procházeti pIŮsekem M'. '1'0
znamená, že použití dat třetího snímku slouží ke kontrole správného zobmzení situa,ce prostorového bodu M v pláně. Chceme-li
tedy odstraňovati zkreslení vlivem tvárlivosti, je třeba stanoviti
dle všech snímků téhož úz,emí polohu nadirových bodů v témže
plánu, kde zobrazeny byly před prováděním prací restitučních
:základní body a postupným spojováním obrazů určitého bodu
's příslušnými nadirovými body, vytvořiti i průsek, jímž je pak
·dána dGfinitivně situace bodu v projekci orthogonální.
Z obrazce, 8., kde M'o, Mo", Mo'" značí centrální projekce
prostorového bodu M, dále N1, N2• N3 nadiry vzdušných stanovisek,
vyznačené
dříve
udaným způsobem dle tří
N3
ploten P, Pt, P2 na pláně,
lehce vysvítá celý grafický
postup, směřující 'k odstranění vlivu tvárlivosti území
f'io
fotog-rafovaného letecky.
V obr. 9., který představuje část letecko-fotogrametrického plánu osady
6 ~:
'Cerseuil (originál v měřítku
Nl
1 : 1000, zmenĚen na polovici), je obsažena řada bodů, N.
kde grafickým zákrokem
Obr. 8.
.()dstraněn vliv tvárlivosti.
Poněvadž nadir vzdušného stanoviska při velkém sklonu
plotny padá mimo plán a třeba tudíž připojovati k desce na
rámu Z přístroje převáděcího ještě desku jinou, osvědčilo se

=

ml

1,

11) V obr. 5. není ji~ v~načen.

1926/61

vposl,ední době vyhýbati se velkému sklonu (30 0) a voliti sklom
ploty malý (asi 10°). Tím zaručí se, ž.e nadir padne na deskÚl
rámu Z a tak zvýší se přesnost grafické konstrukce.
D
Z rovnice c - h. V plyne výra,z :
V

h=c·D·

Ježto získáme ze tří orig. ploten P, P1, P2 tři hodnoty prO'
c, V, D, určíme relativní výšku hledaného bodu rovněž třemi"
přibližně stejnými hodnotami. Tímto způsobem provedl Roussilhe sestrojení plánu výš k o p i s n é h o v' měřítku 1: 1000.
Střední chyba v údajích výškových dosahovala + 0'5 tn.
Signalisace hranic vlastnických a bodů základních
provádí se
proto s určitou obměnou i při další'ch měřeních fotokatastrálních
vždy za vedení zeměměřiČJe"kte,rému indikátoři jsou nápomocni
při určení linií vlastnických v přírodě.
Zvláštní instrukce 18) podává i civil. technikovi, který
převzal vyhotovení fotokatastrálních plánů, přesný návod, jak
si počínati. Ježto věc sama je značné dů1~žitos.U, pojednáme
ještě blíže o předmětě tomto.
Zmínili jsme se, že v každém úZ'3mí, zohrazeném jednotlivou plotnou, třeba pro restituci míti vyznačeny čtyři, neh více
základních bodů, tudíž musí býti před fotografováním předsevzata i v komplexech jednoho vlastníka, které zabírají rozsah
fotoplotny, potřebná sign~lisa,ce. Pokud se, týče značkování
hranic vlastnických, rozhoduje, zda úlohou je provedení úplně
n o v é h o měření, či jen r e v i s e, stávající katastrální mapy. Při
měření novém jr signaJisace hustější. Ale přes to vše každý bod
vlastnický se nesignalisuj.e, zvlášť v' případech, je-li držba, příliš
drobná, j,ežto přeplňování ter~nu značkami by rušilo obraz
fotogra'{ícký. Celkem platí zásada: značkovat účelně, s rozmyslem a dosíci· pro každou plotnu, resp. pro území o poloměru
250 tn aspoň čtyři zna,čky, nezbytné k res<titud.
Zna,čky, užívané v nynější době, jsou dvojí: sádrové a.
dřevěné, bílé natřené. S á dr o v é značky (obr. 10. A) zhotovuji
se přímo na vlastnické hranici, pomocí šablony (1'2 X 0'4 X
X 0'15 mj s výřezem (0'8 X 0'2 mj, který je od sádu oddálGrt
0'3 m. Značka se vytvoří tím, že se hrana šablony přiloží k sádu,
odstraní tráva ve výřezu, povstalá jamka zaplní sádrou a pokropí. Sádrový pás vytvoří se zpravidla 4 kráJt a c,e,lková forma.
zna,čky utvoří se dle místních poměrů. Dře věn é značky
(obr. 10. B), sestávají z,pravidla ze dvou článků (rozměru
1'0 X 0'18 X 0'08 ln), kladou se křížem nad sád a připevní k zemi
kolíky. Značky sádrové jsou sic křehké, ale jich výroba velmi
snadná; ježto není třeba voziti s sebou těžký dřevěný materiál,.
je užití jejich celkem výhodnější.
Při kladení značek třeha pamatovat" že k fotografováni
18)

Minisiere d,e fi,nances: JnstrucHon 'sm la signalimtioOnpréalahle

a ~a 'P'rise des photogravhies aériennes. Vydána 29. července 1925.
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zpravidla nepřikmčí se bezpros,tředně po skončení této práce, a
proto nutno kIMti jednotlivé články zoo,ku tak, hy nebyly zakryty vzrůstající kulturou; tomu je na prospěch řaditi články
ve směru vlastnické hranice (obr. 10. C). Skryté hraniční body
(v křoví, pod stromy) značkují se tak, že dva a dva články
kladou se do ramen úhlu asi 60°, jehož vrcholem je vla,stnický
bod (obr. 10. D). Značkování hranic na křovinatých svazích,
podél cest a pod., neprovádí se moc důkladně. Stačí ku příkladu
umístiti značky na hranicích přilehlých parcel (obr. 10. E) a od
nich mírou doplňovací, v přírodě vzatou, opatřiti data k zobraZi3ní
hranic.
S výhodou užije se znaků přirozených (strom hraniční,
hektometry, telegrafní tyče, sloupy v plotě a pod.), od nichž
krátkými mírami v poli vzatými se kresba doplní a tím nedostat,ek zna,čkování vlastnických čar se odčinÍ.
Ideálním zůs,tává provedení úplného označkování hranic
pozemků každého jednotlivce, které pak! ovšem učiní jakékoli
doplňovací měření skom zbytečným až na ojedinělé případy, kdy
totiž značky z různých důvodů na snímku nejsou zobrazeny
(když zlomyslně byly odstraněny před fotogra.fováním, nebo
když byly zakryty st,romem či obilím, ll8'bo nezřetelně na
snímku zachyceny). Takovéto úplné vzorné signalisace použito
při fotovyměřování osady Vignemontu. Obr. 11., který je částí
odzkresleného
a zvě!tšeného leteckého snímku, ukazuje jak
hraniční značky jsou patrny ve fotografii a dokládá tím bezpečnost v identifikaci hranic při konstrukci plánu leteckofotogrametrického.
Při n o.v é m (1a réfection du cadastre) měření obce provádí
se značkování co nejdůkladněji a pmto doplňování je do,sti
sporé. Moment ten není však závadou, neboť zeměměřič stejně
musí do přírody s důvěrníky a zjišťovati vlastníky jednotlivých
parcel, dále kultury, prováděti odhad a pod. K tomu cíli obdrží
zvětšenou fotografii převedeného leteckého snímku, do níž zanáší jako do indika,ční skizzy data O vlastnictví a kultuře potřebná. Fotografie té užije i jako polního náčrtku k zaznamenání
mír doplňovacích, vázaných na měřické osy, jež udávají spojnice
bodů, viditelných bezpečně v přírodě a na dvou snímcích (bez
ohledu na to, jsou-li na vlastnických hranicích, či nikoli).
Bylo~li před proveden;m leteckých
snímků vykonáno
značkování v núře značně omez.ené, což je pmvidlem v případech,
kde se jedná o užití leteckých snímků k r e v i s i (mis,e a jour
du cadast,re) stávající mapy katastrální, pakdoplňo,vací měření
nabude většího rozsahu. Zkušenosti, nabyté v tomto druhu pra.cí
ve válkou zpustošených krajích, vedly Studijní úřad katastrální
při franc. min. financí k vydání speciální instrukce 19), která
informuje o způsobu, jak nutno prováděti doplňovací měření.
Sestavil ji M. Lafosse, přednosta technické sekcB, aby docíleno
bylo jednotného postupu v pracích těchto, prováděných jak
19) Notke sur l'utilis.9.,tion des ll,hotogmphies aé,riennes· aue,ours
des opérati-OIllsde Dél'mitation et Me,surrageiseomlP1ementaires. Vydalo
lit()grafie'ky ministerstvo financí v Paříži v srpnu 1925.
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úředníky, tak nově civilními geometry. Obr. 12. představuje
-doplnění dat potřebných do ozkresleného snímku, při nepatrné
signalisaci hranic venkovské tratě obce Cerseuil.
Instrukce předpisuje postup, jak ve ven k o v s k Ý c h, tak
i mís t n í c h tratích, kde přirozeně běžná činnost zeměměřiče je
daleko obsáhlejší. Zásadně volí se za východisko doplňovacích mil'
body, které bezpečně dle přírody dají se identifikova.t na sJlÍmku
restítuovaném a zvět,šeném. Míry doplňovací musí být krátké
a vepisují se do fotografie, která nahrazuje náčrtek, jenž teprve
v kanceláři se zužitkuje kG konstrukci definitivní mapy. V tratích mís t n í c h je zvlášť důležito pamatovati na to, že ohraz
zachycuje nikoli půdorys domu, nýbrž okraj1e střechy. Proto
nutno krom zjištěni hranic vlastnických, resp. doplňků zakrývaných detaily, odměřiti šířku okapů a vepsati do š i k mé fotografie, která zeměměřiči dodává se pouze zvětšená. Účel je ten,
aby hned seznáno bylo, kde jsou za,krytá mista a aby tato byla
doměřena a buď ve fotografii, či v kroki zvlášť vyznačena.
V obr. 13. vyznačeno doplnění dat v neodzkresleném šikmém
(pouze zvětšeném) snímku z místniho obvodu obce Cerseuil,
a to v partii, která je použita ke konstrukci originálního plánu
(zmenšeného na obr. 9.).
(Dokončení pHšlě. - Á snivre.)

Zp~ávy tite~á~ní.
Recense.
The Journal of South African Lanlt Surveyors
(Časolpis jihoafrických zeměměřiču) vycMzí v II. ročníku v C8JpoeTownu. Řídí jej
kol. W. W i t t ing ,d a I e. stát,ní okresní zeměměřič y Kaipském Městě.
Časopis vychá,zí v lednu, dubnu,če'rvenci
a .řijnu. Boh.ttě vypra.vená čisla
ohsahují 60 stran ndborný.ch pojednání, referátU, úředních ivpráv a drobností. Redakci Z. V. se zdaJřilo získati tentočaS01pLS výměnou a tím
je ·dána příležitost ohčas 'z něho če·rpat infůnna,ci o činnosti dalek'Ý'ch
našich kolegu.
Tec1)Jničeskij bylletěn (Te<'.hnLcký vělstnfk) je msikýčas,orpis, 'Vydávaný Spolkem ru:ský,ch ,zeměmě'řičů v ikrálov,stí S. H. S. Jeho hlavnim
redaktorem j·est ·p,mf. L. A. SO'PÚ'dko, Eip-o-lureda.ktorem Ing. N. S. Svěčnikov. Vyc,háizí již ve III. mčníku v Bělehradě', ŽUlpská ul. 5 a to
pětkrát ročně. T,echniČiesJdj bylletěn dochází redakci Z. V. (polčínaje číislem
11, květen-červenec
1925) výměnou. T'ituly článků odiborných budou
v Z. V. pravidelně uve,řejňovány.
Erd- und Luftphotogrammetrie
in Technik, Wirtschaft
und Forschung.
Vy,dalo vlastnim nákla,dem K1ons·ortium LuftbildcStereogrwphik,
Mtinchen, SendlingertoI1platz 1ft, wku 1925. Cena. 3'50 Mk. Stran textu 36,
43vyohra.zení
fo,togrametrkkýc.h rpříiBtroju a Iplánu.
,Bro'žum se1Sitává z .čáiBti,textové a ,odJdě,lené Cá,sti olbmz-ové. V text·ovéčá,sti
na,ski:lJzOlV'ánje nalpied zpu,s·oh Ipozemniho mě,řeni stereo·fotogrametr:ckého
a uvedeny jeho pií~dnolBti a upotřebit.elnos.t pro 'P,ráce
topografické,
rpTOrpd'edhěžná měření pro ip'I1ojekty drah, si.lnic, V'odoteči,
pro výstavbu měs"t a ochranu ip~máte<k, :pm úikiony zemóc1ěIskotechnické
a 'leIBnickoJlOspodMské, rpl'O zohrwzení nep,řistupnýiCl!lkmju,
vyměření pohybJivý,ch pře{lmětů a IP'l'Oruzné účely V'ooecJkého hadání - V' měřítku od
1 : 500 do 1: 50.000.
O letec,kém ,mimku a jeho využití ke k,onstrukci mrup a plánů
poloho- li. vý.škopLsný;ch (od: 1: 2500-1 : 25.(00), reI8Ip.k: d'orpJnění foto!plánu vrs,tevn:lcemi po proved,eníi ní'vela,c'ei 'či ta1chymetrie, pojednává
několik stran daJ.šic.b. Výs,Hžně -zmíněna hOEJpodárno81tmetod. fotogrametr~Ciký·ch, které upotře,beny hyv:še v podniku organisovaném
dle zásad
Taylorových,
tepwe pří užití nejmodernějšíich
aut,omatickýCih st roj fi,
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jako stereoautOgJI'af a mereoplanimetr
lP'ředstihu~í v mnoha p,řípadeeh
kil31s,iek'émetody měřiJcké rychdo,stí, lácí i přesností.
Brožura je rázu pro'pagačniho, :lIle nevYJbočuje, z mezíobje,ktivnosti,
opírlllj}c vše, co v textu prone~no, o dOiklady. Jimi jsou ukáJzky plánů,
k,teré firmou ,bylyvy.hotOlVeny tpll'O rozmanitou
;potřebu a v různýich
měřitkách.
R,eprodukce v druhé čllistiS1pisku doplňuji dokonale
část
textOlV'ou a budí interes a llJz.nání tak ,vzáJcného měřického a krurtografického výkonu.
Sezn:lJID některé odlbomé Htera,tury, vý!počet veškerých
plánů, které b)"ly vyhotoveny
od roku 1912 na objedná.V'kY'PrivátnJků,
úřadů a pI'O vla;sotní studijní dle, buď jmeno'Vanou firmou, res'p. od Úistavů
I'; fiifloou Luftbil~'Stereographik
'zllijmově či finarrreně StpIjlLtý,ch(v lta1ii,
Špooělích, Frandi, NQIIIV'é~,sku
a ŮSR. fi. Ing. M. DuchOBI:lJVv Pmze), dále
<Lobr()lZdání,tp1odaná. vy:nikajkími odborníky o vnitřní hodnotě prací tímto
fotograffilemcik~m tp1odni,kem vYlkonanýdll, v,hodně doplňují sp:isek,
vypravený í IpO vněj,ší stránce 1V~lmi'pečlivě.
Brožura rpd'ed'stihuje 'Veškeré rpuhlilkaee do,sud firmou vydané a lze
ji doporulČiti ,každému kolegOlVi k :prohIMnutí. Ziská Hm interes o nové
metody mělřiciké a bude zaujat touhou po hluMÍIIllseznání
úkonů fotogT:lJIDetrickýi0h,k nimž če,ská 'V'ooaa podnikavost dosud má.Io přihlí!ží. Rů.
Kalender fiir Landmessungswesen
und Kulturtecbnik.
49. l'očnik.
Stuttgart.
PrlVnÍ Slvazek GvlalSltníka.ICiIlOO.ř)obsahuje celou ř:lJdu dobrých
tlLhulek. Jest to 'V,ša:k ,skoro nezměněný, otisk ročnílk:ů 'pd'edcházejících.
Mezi uOIV'ostmi z geod€8,ie jsou též U1VeGenypojednání Dra Ryša.vého,
KJoloID:lJZníikaa Kd'ováJlka v min. ročníku našeho ča'81lJ1P'Ísu,
jakož i KJřovákorvy tabulky trigonome,triekýcih funkcí. II. díl (TaSiCihenhuc.hder Lalldmes,sung umd Kulturte,chnik)
je,st úplně nezllllěm.ěný otisk ročníků předcházejících.
Ap.

Zp~ávy spolkové.
Zpráva o valnom shromaždení
Odbočky spolku čsl. merníckycb
úradníkov štátnych a štátnycb podnikov pre Slovensko a Pod:karpatskú
Rus, zadržanom dňa 7. februára v Bratislave.
Prediseda
k,ol.
Ing.
Hrstka
za,hajuje
'Va.Iné 's,hromaždeníe
o 9. hod. 15 min. za účasti 45 členov, víta pdtomný,ch, medzi nimi i pána
prednostu od,bmu XV. G. f. r. Ing. Ba,šeho a venuje 'krátku vzpomienku
v minulom roku :wsnuléIllJU p. min. radco,vi Ing. Leipertovi,
k'tmého
pamj,a,tku s,hroma'ždellie uctHo po'Vstaním s miest..
Následuje referát kol. Fa,l'ku o kom:llsácii a kol. KrilŠtofíka o oceňovaní pozemkov. Po vysvetlení nielkoIlw dota:wv okprednášck'OIVémutématu
bolo usnesené, aby oba referá,ty boly v Zeměměř. Věstniku uverejnené,
čo referenti w svojej strany rpri81úbiIi.
Po rpreěíotaní zápisnj,ce 'z po,slednej valnej hroomlLdy,ktorá bob bez
námtietky. schlValená\ podá:va ip,red,seda ziprávu ozájalzdu ,do Brna na manife·stačni s'chOdzu za Ijložia.davky ohfa<1om V'z,delania a memorandume v tom
smere ,podanom. Z činnos,ti predsedníctrva vyzdvihuje podanie memoranCLt
za slúčenie statusov III a, III b v s,tatus je'don, ktoré e,šte nehoIo minÍ'sterstvom vY'bavené. (Poznámka:
Dnes už je" ,a to priaznive.) V máJzka.ch
požitk,ového zákona" ,týkajúcich 'sa špecielne našich záujmov, ipod'pomvali
sme činno,st predsednktva
Úost.redilL.Odbookav
tejto otázke vystúpi tiež.
samostlLtne podaním memoránd
na I[lríslušné, Ikompe,tentné miesota a
známym slo'Venským rpo,slanc,om a senátmom. O otá,zke ,,'slovenskej výhody" referuje jednlLtef, a po prečítaní niei!wl,ký,ch dOlp1sOlVa návrhov na
zlepšenie olSnovy platovej a zachovanie ,slolVen,skej výhody, uS'llesené poďakovať "Ústrediu" za obe1tavú činnosť, k,t,orú predsedn}ctv1o jeho pri
hájení našiochzáujmo,v vdobe 'prejednávania požitkovej úpraIVY vyvinulo.
Pred,s,eda pojednáva o stave katastro na Slovensku, o p,ráci, ktorá
čaká rie,šenia, tpororvnáva :stav p,ersonllilu terajšiho 's'o sltaIVom,jaký tu bol
pred preevratom, o vykoo.anej už ;prá,ci a ťwžkých 'Pomeroeh, v jakýoh sa
nlLchodíme.
Zozprávy
jednatelovej eMe sa vyzdvihuje:
rpočeť členOlV'hol 121,
agend,a wzprestierala
sa na 111 či-síel, dopisov prišlo 34, odoslané bol0
ú2, rpozvaní nas,c,hódlze mzoslanýeh 138.
.
Zrpni:vy rpredsedu a jednatefa schválené.
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.'
ZpráJva pokladníkova:
Príjem v r. 1925 4981'42 Kč. &tav koncom
1924 5676'45 Kč. Celkový príjem kOlllcom 1925 10.657'87 Kč. Vydan:e
v r. 1925 7188'78 KIČ. StaN k,oncom r. 1925 3469'09 Kč.
Prispevky df,huje 8 koleg'ov. Pokladník navrhuje, aby ~ríslp'evok na
rok 1926 z?~tal .45. Kč, ale. s po~enko~,
ž~ člClI10via sa zavia,žu zaplatit
ho do 30. ,Jula, IlIlak upocrmelll,kyIdu na lch utraty. Cestavné 'Výlohy de,legáltom JOO,Júbyť poone'chané j.ako do ,temz. SchváJ,ené.
Rev:,zori na,šH i(l,okladnu a doklady v rporiadku, na čos,a z,práva
pokladná schvaluje.
'.
Predseda jako delegáJt vo Svazu organizácií referuje o nákupnej
akcii, o cirkevnej dani.
Jednatef prečitáva pripis kolego'V z P,odkarplitElkej Rusi, ktorí vítajů
myšlienku užšej fpolupd,ce
ažiada.jů,
ahy jeh 'zástup00m bol zv'Olený
k'ol. Kadeřá .•bek.
.
Do nového výboru zv'olení holi: Predseda:
Ing. Hr,stka, <pod<predsedli,: Ing. Kel1er, jednatef:
Krištofík, rp,okl.adník: Cis3Jř, zapisovatef:
Pejchota, členovia:
Farka, Ing. Zemánek, náhradníci:
Ka.deřábek, lng.
Humhal, Tům3J, revíz.ori: mg. Kemer, Seiler, deleg'áti do Svazu organizácií:
H~Eltka, Kri,štofik, náhradníci:
HUlmhaJ,Farka,
\Svaz vysok,oškolálmv : KrištofiK, Humhal, S. 1. A.: Zemánek, Hr;s,tka; Ús'tredie:
Hrstka, Císař (Krištofík, Pejchtota, náhr.).
K návl'hu vý>horu, aby založené boly pracovné sekcie v smysle
ohežníku ,kolegoilIl \{Jos,laného, ukázala 'E,a 'Velká fahoEltaj.nosť a k veci a
s'poluprád IprihlwElili'sa písomne len 4 kolegovia. Ustálené bolo, že okrem
výboru odhočky (v J3ratí<s,lave) ustanorví Sl. IElekcia "Ý'chodoslovensiká
(K'oši'ce), ktorů má organiwvať
a vies,ť miestoprooseda Keller.
Schod-za lS,koončenáo 12. hod. 45 min.
JáJn Kriš,tofik, t. Č. jednatel.
Z Jednoty československých
úř. auto,r. civilních geometrů v Praze.
"Jedno,ta" konala dne 21. února v Bmě členskou s0hů'ZÍ. Schůze
byla velmi po'četně navštívena čle,IJjstvem a mimoto někoEka h03ty.
Omluvili se: Ing. Zuklin, Ing. Bukač, Ing. Fritsc,h, Ing. Zeman,
Ing. K'řene/{, Ing. Oernýz Lysé n. L. a Ing. Bossányi.
Schůzi zahájilo
půl 10. dopoledne ~'ředseda Ing. FUl'st uvítáním
Visech 'P'řítomných i hostů, mmi nimiž <byl též vřele uvítán místo])Ťeds·eda
Inženýrské
komory a předseda Pracovní
,sek'ce v. Bmě Ing. Hromčík.
Ing'. Hromčík ujal se ,pak s10rva, ,přál na&emu jedlllání mnoho zdaru a zdůraiznil, že máme ve ,svém ,středu velmi zdatného zástupce v Pra,covní sekci
Inženýr,ské k:omory v Bmě, který 'se ,každé věd, týkající se našeho stavu,
horlivě ujímá.
Ing. Prokůrpek přednesl z'prárvu .iednalt,e,l<stk<ouzkráceně s ohledem
na ,to, ž·eo kaž,dé Elchůzi výboro<vé byly uveřejněny referá,ty ve- VěBtníctc,h.
Také přečetl zp<fá.vuv'o,kladní ,za omluvivšího se pokladníka Ing. Fritsche.
V r e f e r á t u z a O ech y probral Ing. K r e .i z a šest bodů:
1. Ref,ofilIlru studia, !pd-i čemž 'Podal zlprávu <OIposlední intervenci
zást\lJpcŮ Jednoty 's prof. Petřikem u mini,s'traškolsrtví a ná,rodní OislVěty
dra Sr,dínka. Sdělil, ,že n10vá int,erv:ellllcehude podnikllluta Spolkem českoslo'venBkých zeměměřičů.
2. Referoval <O~'o,radách, týkajících Ele usta,vení delegátů Inženýrských 'Elhorů, kteorá,ž,to na,vrho,vaná i'llJStituce má zastupovati
a chrániti
zájmy v,še,ch čs. inženýrů, a to, jak 'státní0h, !tak dvilních i autonomních.
3. Uvedl, ž,e někteří kolegové stěžují si na neodorplatkyza práce,
spojené s pozemkovou reformou.
4. Zmínil se o dovolených mCJtodáe,h, užíV3Jllých qJro ro'zmnožování
plánů.
5. Prolbral návrh zák,ona o dvilnich technidob, zvláJště paragTafy
interesující náJš stav, z nichž některé ,body [l'řečetl.
6. Referoval o intervenci v ministerstvu spra'V'edlnosti ohledně znění
klausule, uváděné na plánci<chcívi!nich
geometrů.
O ipd'ed!lleseném referátu zahájena <Čilá,debata, ji,ž se zúčastnili Ing.
Fa1tus, Fi1kuka, Kastl, Peňáz, Otvrtlík a Oerný ,z N'IlIslí. Retpliku podali
Ing. Prokůpe:k a Krejza. Návrh zálwna ociví!nich technicíe.h rprod~batováll
byl dosti ze,vruooě.
Kol. Krejza \pověřen <byldotá2a.tise prof. Petříka ,o dalších krocích,
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týlkajicích ,se reformy. studia, ktea:é hudou podni.knuty a eventuelně s ním
.sjednati další 1p00tUlpv této věci.
N,ato přednesl velmi ohšímý referát Ing. Jan č *).
Po referá,tu zúčrustnili 'se debaty Ing. FaltUJs, FiLkuka a čtvrtlík,
k niž r€!pUku znovu podal kol. Janč.
'Na návrh koL Janče byla odJhlwwvána důvěra
členstva
vý,boru
.Jednoty všemi hlasy a duvěm kol. J,ančovi odhla,sována rovněž všemi
hlaisy llJŽ ma dva.
Poté ujal l'e slova předBeda Ing. Fiirst a poděkoval ,za proje,venou
duveru.
R e f e r á t 'Z a S 10 v e ll'I!i k o tp'řednesl Ing.
T a 1a, š, který nastinil a osvětlil něk,teré věcí, týkajicí ,se Sl ov'euska,a
učinil některé připomínky k návrhu 'zá,kona o civilnkh tedmicích.
Pře<1ne,sené referálty jednatelský,
Ipokla1dní,za
Čechy, Moralvu a
Slovensko vesměs schválooy a ,vzaty na vědomÍ.
SchUq,e ,skončena o třeti hodině odpolední.
Ing. Jar. Krej'za.
Zpráva' o IV. valné schůzi Měřičské skupolny pn S. I, A., odbor Brno.
Sc,huze konána hyla 31. ledna 1926 v Brně za tp'ředsednictví kol. Faltuse,
ježt,o Útřa,dující miJStopředseda dlel na léčení mimo Brno.
Jedlllate'l ~l'edal přehiled o činnosti v mdnulém ohdobí, poukázav na
e;poluprálei MěřičSiké IskUlp'iny 8 {lIstaJtní,mi ,stavovskými
organisacemi.
Kromě <běžných stavoV'ských akcí projednány
byly lzáleižioos,tí, spjaté s příprav,ou {)/s[\ovzá>konu ,o scelování,
o cívilních technicích,
o požitkové
úpra,vě a dále m:iJnisterstJvem vyuěování' nevy!řešená otá,zka 'řádné reformy
studia zeměmě!řičs,kého.
Výbor skupiny konal devětsc,hůzí
a ,dvě 'předm.á>štky: kol. J. Filkuky
O triangulaci
měs,ta Brna a !kel!. E. FaltUJSe O ip'lá:nech parcelačnich
ve
Bmy!slu st:1Veb'llího řádu.
Z<prá>vajednatele í pokladní:ka v;z,ata na vě,domí, a nato va,lná hrom:l,(1a !IJlf'Ovedlla'Vo~by aklamaiCÍ. Zvoleni:
Bředsedou.:
Ing. JOtS'. Peňáiz, přednosta
mělřickéoo a regulačního
oddělení mě,stta Brna, m~st'opředsedÍ()u : Ing. Ivo Bene.š, úředně autoris,ovaný
civi,lní geometr v Emě, členy výhoru:
Arnošt, Fa1tus, FilkUlka ml. (jednatel), Proik€.š a Vl1ba. Delegátem do odboru S. 1. A.v Bmě zV'olen: Beneš
(nAhradník PeMz).
Valná s~hůze usnesla se:
1. Urg,ovati od 'P'ředls!taJve!IlJstvaS. 1. A. ,vyřízení starého již podámí,
by měřič,ski skupina pra,žs,ká uzná:na za ústředí zeměměřičiSké .v S. 1. A.
2. Žá>dá. by zazem.ělrněřičslké
skwpinyzv'olen
hyl delegátem
do
úst,ředí prof. Ing. Jos,ei PetJřik.
3. Žádá, hy prof. Dr. J. Ry<šavý Ihyl zV'olenčlenem redakičního sboru
Technického
Ohz,oru pro obor zeměměřiJčský.
Valná hrOIllla,da uložila výboru IskwpiÍny, by pmV'ed[ re!VÍlsi člens'tva
a odstranil nesouhlas ve !Vedení jeho v Si€lzname'ch odhoru a ústře,dí. ,Současně vyzývá kolegy k hojnějšímu
,,"stwpoV<ÍJlí do S. 1. A. a odebírání
Technického
Obzoru.
Zwpsal Vrba.
o

v

Zp~áVY stavovské.
Scelování pozemků a zeměměřiči.
SpráVl1í rvý1bor Státního pozem.
kového úřadu uElnesl se, do'pmučití vlád'ě, 3Jby v osnově zákona o scelování pozemků zajištěna byla přeměna iS. P. Ú. na státní úřad pro agrární
operaoo a to s ,hlediska jak věcného, tak z ohledu na vy,škúeený odborný
pel1sonál S. P. Ú.
Usnesení toto j,e j~stě kar3Jkte,ristkké
a lm-uhy ze:měměřičské musí
věno,vati mu zvýšenou pozornost, neboť tím otázka přijimánízeměměřičů
,(10 zreorganisovaného
úřadu pro agrární operace nabývá 'zvláGtní důležitosti. Nelze nadále pwvá,(1ěti dosavadní
neudržite,lné
&1Ilěrnke amárního úřadu, které jsou tak nepřátelské vůči stavu zeměměříČSikému a jichž
?achování
pokouší se zdu'vodinitJi pan Doe. Ing. Fr. Slavík. Jemu nestači odmítání !zeměměřičůze
součinnosti
!při kOllIlalSac.fch na Moravě,
za které zodpovědnost
padá jistě v prvé ,řwě na nedávno ~'em;ionovaného
šéfa, neuSlpokojují jej projevy, které před několika letyhyly
newdpo
*) Pro nedos!tatek

místa

bude uveřejněn
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v čÍJs. 5. v krátkém

vý,tahu.

vědně ~ron€sooy v brněnském techn. spolku, on jde dMe a tiJSikem šíří
o "geode1ech" představu, jako by oni byli příčinou toho, že agrámí úřady
snad někdy nefun~valy.
Co jiného může míti ,za účeil ku př. ta.kováto věta: "Hlavním
činitelem ustanovily
(t. j. zákony k'O!lIlasační) 'Pirálvníka mí,sto technika,
a p·rávníku k technickému
provMění daly ~od€ta,
který pro úk,oly
vpř&du vy;tčené (t. j. komasaci) ani 'svou prů~ravoustudijní
ani svou
praxí nestačiL" *) Ohce takovým' !paušálním .výrokem dokawvat,
že
zeměměřiči poka.zHi něco při agrárních {),peradch? Chce činiti je wdpovědnýmiza
výslede,k pTacovních me,tod, které řídili činitelé nez&měměřičti?
By,lo by nača,se d o k á z a t i, čím 1p00škodilipnslušníci ",tarvu
zeměměřičského Rgendu sce,jo.vací a pr·oč nemohouSlp'olu'P'ús,obiti v úřadech pTO agrární operace, ačkoliv j'30u kvaJifi,kováni (i dle 'zákonů !) .pf()
podobné úkony, jakými je úprava !pozemkiové držby při kO'1Ilasaci. Pokud
nedoloží p. docent Slavík věrohodně, čím agrálmí "geooeti" ukázali, že
svou průpravou a 'praxí nestačí k ~rovádění jkh úlohy ;pří agrárních
operacích, potud Po.vllJžovllitimusíme podobná tvrzeni ·za zlehičování naší
zdatnosti odhorné, a jeho způsob ip,saní ,při nejmenším za tendenční.
Růžička.
SOutěž na 8 míst elévů pro Moravu, vYips.aná v Úředním l'jstě rl& dne
14. února 1926 (o níž redakce dodatečně se dovídá), je prodi}.oužen.a.Dosud
se ,přihlásili 4 ucha,zečí (1 ·stlllVební ínženýr, 1 ibáň,ský inženýr a 2 zeměměříči).
35 leté jubileum studia kutltumě-inženýrského
připadá na I€'tošní
rok. Čeští zeměmě,řiči se zájmem ,sledují rozvoj a poklfloky, které technický stav několikerými a podsta·tnými reformami studia tohoto zazna.menává. Při t()m však trapnou je jim v~pomíIllka" že reforma vzdělání
dorostu zeměměřičsk'ého neby1aza trvání republiky Iprovedena přes to, že
.,kurs" zeměměřičský
trvá nezměněně po čtv'rt století. Co zatím kulturní svět 'předstihl ČlS. t,echniky ve vý.cihově zeměmě,řičů, u nás P'OV'olaní
činitelé vytrvale €e snruži odsunouti rprohJoubeni .vz,dělání ve rvymě'řova.cím oboru. Vzpomeňme, že ~}O'slednireforma studia k:ulturně~inženýl1skéh(}
byla pr·ojednávána v č,s. R. na anketě ~ o z děj i než zeměměřičSiki
a přece jIž 5 let je tomu, co hylo zď'Í'zeno"inženýrské stavitels,tví vodohospodářské a kulturní". Nej,sou Ipotřeby čs. státu, vědeck'á výše a ISOUběžnost čelSké kuJ.tury s cizí, samy důvoď,em k reforma 1l'růlpravy zemf:měřiM?
Neprokáz'a1i j8me dostatečně nutnos,t reformy toHkráte s ohJedem na potře.by s,tátní i soukromé?
Je usnesení loňské manifestační
s.ehŮJze,Ikteré slialo ~e v souhlase ,se ,zálstupci mini'stel1s,tev, kruhů poslaneckých a inženýr,slký,ch he'zvýznamným projevem, ,,k,terý lze povýšeně
pominout? Přítomnost soudí a ,budoucl!lJost odis.oudí ty. k,dož uměle hrání
nám v prohlouhe'ní odborného vzdělání na vJ1sokých školá,ch technických
dle stavu vědy a potř&h praxe.
fr.

Zprávy osobní.
t

Ing. E. K. Engel, dvorní rada, tito plmf. vídeňské vys.š·koly z.eměděIs,ké, bývalýředi,tel
Tr'ang. kance1lá.fu, Ing. A. Klingatsch, rp.rofesm geo··
désie ve Št. Hmd'CÍ a prOJÍ.Ing. A. Ca,ppileri.
Autorisaci civilL zeměměřiče nabyli: Ing. Kal1el Schuster v Kada,ni,
Ant. Řenč v Plzni, Dr. Lad. Smolko v Košicích a Petr Mészáros vČele.
Právo k používání stavovského
ozna'čení "Ing." bylo při·znáno
kolegům:
Ferd. Bauewvi,
J08efu Fackenbergovi,
Františku
Findovi, .
Franti,šku Herhs,tovi, PTOikolpu HoIýmu, Karlu Hruš,k·o,vi, Josefu Jil1kovskému, Vádavu Ščá'rovi, Josefu Touškovi, Bedlřichu Zahrádknvi a Josefu
Zumrovi.
*) Do-c. Ing. Fr. Slavik: Agrární technika u náls a v Německu.
Vyšlo v čís. 1. a 2. Věstníku pro vodní hosipodáiíství 1926 a předneseno
na Valném sjezdu S. I. A. 1925.

,

Oprava: V čís. 3. na straně 38. ke konci řádku 17. zdola má státi
místo OM1 správně 01M. Na st.r. 52 v rubrice Soutěže řádek 4. zdola má
státi místo "agrárníkk" ,srp.rávně .•právníky".
Za redakci zodpovídá Ing. Jos. Rfi7.i~ka. - Tiskem Polygrafie v Brně.
:Sakladatel: Spolek l:6IlkoslO'l"enských zen,ěměNčft v Prnzp.
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