ZEMĚMĚŘIČSRÝ VĚSTftÍH
Kapitoly o novém měření topog~afíckém.
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Topografické mapování v měřítku 1 : 25.000, provedené
mt území na.šehoi státu před 50 lety, mělo cíl toliko vojenský:
získati speciální mapu topografickou v měřítku 1: 75.000. Zkušenost však později ukázala, že použití topografického měření
rozšířilo se i do různých oborů živ,oltatechruického, vědeckého a
hospodářského. Zde ovšem nevyhovělo vš'em požadavkům neustále zvětšovaným, takže dnes svým malým měřítkem a nedostatečnou přesností ve zná,zornění situa,c,ea terénu jest již jell
slabou pomůckou podnikání veřejného i soukromého, které
pl'illáší všeobecný rozvoj aktivity našeho státu.
Topografické mapy n'evyhovují však ani zvětšeným požadavkům moderní války. Poslední, technicky vedená válka
dokázala jejích nedostatečnost a stvořila již v dosti jasných
obrysech vojenskou mapu budoucnosti.
V obdobné situaci jest většina států evropských. A sledujeme-li vývoj jejich kartografie v poslední době, zjistíme, že
tvoří ll'eb již realisují nový pro g r a m k ar t o g r a f i c k)' :
nové měření topografické a novou mapu státu.
Předmětem následujících kapit,oll bude prvá část programu
kartografického. Vyloženy budou nejprve definitiv:ně již vyblldované organisa,ční a technické zásady dvou význačn)'ch vzorú
nového měření topoigrafického v mě'řítku 1: 10.000 ve Francii
a 1: 5000 v Německu a konečně olrganisační a technické zásady v měřítku 1: 10.000, jak se snaží je dokonale stanoviti
(·s. voj. zeměpislný ústav podle zkuš'eností bývalého zeměpisného ústavu, podle zkušeností vlastních a studiem sv)'ch dústojníkú v dzin'ě nabytých.
Napřed však' l~utno uvésti směrnice, podle jichž je třeba
lllWé měření vybudovati, aby konečn}' elahorát vyhovoval
požadavkům doby moderní. Budou pak v konečné úvaze srovnávací zároveň kriteriem, pokud popsaná nová měření byla
vybudována nejúčelněji a nejhospodárněji:
a) Z ďuvodů národohospodá:řských .ie nezbytné, aby nově
měření vyho'vovalo velikou měrou požadavkům technickým,
vťdeckým a hospodářským.
b) Z důvodů účinné obrany státu musí splniti požadavky
technicky vede!né války.
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c) K těmto dvěma dťlležitým úkolťnn přistupuje pak třetí,
technickol-ekonomický. Je to snaha intensivně využíti nových
pokroků technických, zvláště leteckých snímků a pozemní i let'ecké fotogrametrie a uspořádati topografickou službu co nejúčelněji, aby s nejmenším nákladem dosaženo bylo nejlepších
výs,ledků.
Snad popis jednotlivých vzmů bude až příliš podrobný, je
však nutné, aby se naše technlická veřejnost důkladně s novým
měřením topografickým seznámi,la. Posoudí jednak lépe počátky
čs. voj. z!eměpisného ústavu a, přispěje jistě mnohou cennou
radolll k definitivnímu dokončerní našeho programu kartografického. Zájem státu to vyžaduje.
Francie.
S e r v i c e g é o g r a p h i q u e d e ľ Arm é e.
Orgatnisačně shledáváme při novém měření čtyři údobí.
V prvém zaměřuje se podklad geodetický, v druhém provedeny
jsou podklad topografický, fot'ogrametrické měření a restituce
leteckých snímků, v třetím vlastní měření 1: 10.000 a, 1: 20.000,
ve čtvrtém pak konečná úprava listů nového měření.
Měření podkladu geodetického provádí sekce geodetická,
podkladu topografického
důstojníci
přípravných
oddělení
sekce topografické, vlastní měření pak důstojníci - a poddůstojníci - topografové, absolvující krátký kurs topografický;
konečnou úp>ra~ lis,tů kresličské oddělení sekce topografické.
I. Geodetický

podklad.

Ve Francii existují v době přítomné dvě t r i g o n 0m e t r,i c k é sít ě.
1. Trigonometrická síť inženýrů-geografů (1818-1855),
vyp'racovaná pro mapu Franc,ie 1 : 80.000. Geodetické výpočty
provedeny byly na "elipsoidu mapy Fr8Jncie". Za počátek trigonometrické sítě zvolen byl Panthéon se stanovenými souřadnicemi zeměpisnými, aúmut Panthéon-BeHe-Assise
a základna u Melunu. Tat.Q'trigonometrická síť pokrývá celé území
Francie.
2. Nová trigonometrická
síť (od roku 1870) původně
určená i pro Inové měření katastrální.
Geodetické výpočty
vztaženy jsou na elipsoid Cl,arkův. Počátkem jest .opět Panthéon
s nově propočítanými
zeměpisnými souřadnicemi, azimut
Panthéon-Rosny
a základna u Paříže. Tato triangulace pokrývá dosud j'en část území Fr,anc.ie a, vyznačuje se přesností
oibservace a vyrovnání.
Pře vod původní triangulace na novou jest přesný v území, kde
nacházejí se obě triangulace.
Z diferencí souřadnic bodů, společných
oběma sítím trigonometrickým,
lze zjistit místní empirické
opravy,
umožňující přepočítati i ostatní body původní.
V území, kde existuje jen triangulace původní, lze provésti transformaci souřadnic výpočtem oprav teoretických.
Souřadnice nutno přepočítati na elipsoid Clarkův o počátku nové triangulace. Získané opravy
teoretické diferují s empirickými, poněvadž přesnost pozorování i propočítání v původní síti byla zajisté menší.
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Pro j e k c e. Nové měření ve velkých měřítkách bylo
před válkou v projekci polyedrické. Za války byl přijat systém
projekce Lambe-rtovy (konformní kuželová) a zaveden v sv.
Francii. Byl výhodný nepatrným skreslením úhlů a délek a
hlavně· n1eomezeným T>o.zpětímsměrem východním. Počátkem
nové projekce byl průsečík 559 rovnoběžky s 69 poledníkem
vých. Paříže. Záporné souřadnice v systému byly vyloučeny
posunutím počátku o 500 km na západ a 300 km na jih.
Tento systém nevyhoivoval ovšem pro celé území Francie.
Po válce byly přijaty další tři systémy projekce Lambertovy
(obr. 1.): Páismo severní, selv. rovnoběžky 5395, pásmo střední

Obr. 1. Přehled pásem Lambertovy

projekce.

mez.irovnoběžkou 5095 a 5395 a pásmo jižní, jižně rovnoběžky
5095. Počátky těchto tří pásem leží na poledníku w.řížském a
na rovnoběžkách 559, 529 a 499. Jedno.tJivá pásma projekce
vznikají rozvinutím kužele, který protíná elip&o~dClarkův ve
dvou rovlll'oběžkách, symetrických podle počátku ve vzdálenosti 19•
Souřadnice počátků posunuty jsou o 600 km na západ a
200 km na jih. Pásy pmjekcí se vzáj'emn,ě přesahují o 09 5.
Ulehčí se tím měřičské operace n;a rozhraní jednotlivých pásem.
Souřadnico'vá
síť Lambertova.
Zavedena byla
ve válce v listech nového měření nejprve v severním pásmu válečném, později pak v dalších třech pásmech projekce Lambertovy. Jest to čtvercová síť, h7lořená rovnoběžkami ve vzdálenosti 1km, patralelnimi jednp,k fO poledníkem, jednak s rovnoběžkou p,yocházející počátkem příslušného pásma; Souřadnicová
síť umožňuje sestf'Oljení trigonometrických bodů pravoúhlými
souřadnicemi ve vyměřovacích listech, nebo zjištění souřadnic
libovolného bodu nia mapě.
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Pro převod souřadnic zeměpisných na pravoúhlé, prOpO(;Itány byly tabulky pro každé pásmo projekce. Tabulky udávají
na decimetry pravoúhlé souřadnice průsečíků rovnoběžek a poled'níků v intervalech og la přís,lušnOlUďif.erenci, kteráJ umožňuje přesnou interpolaci pro bod' jakékoliv zeměpisné délky
a šířky.
Tahulky propočítány jsou 2g severně a jižně přes území
Francie, na záPlad a východ 50 km za hran,ice. Jsou určeny
zároveň ke konstrukci souřa·dni00lvé sítě v listech nového měření
a v nové mapě Francie 1: 50.000. V územi, kde se jedmotlivá
pásma projekce přesahují, jsou listy opatřeny souřadnicovou
sití obou pásem.
N i vel a c e. Výškový podklad tvoří všeobecná nivelace
FI;ancie, provedená min. veřejných prací. Počátkem zvolena
střední hladina mO'ře v Marseille. Síť nivelačních tahů je velice
hustá. Jen 1. až 3. řád nivelace obsahuje na 75.000 značek
nivelačních.

n. A. Podklad

topografický.

Trigonometrická síť podkladu
dostatečný počet bodů základních

1. Počítací pravítko.
2. Limbuo opojený o
S. vodovážkou.

geodetického netvoří však
pro měření topografické a

4. Mikrometrický liroub.
5. Alhidáda opojená 8
6. dalekohledem.

proto doplňuje se podkladem topografickým, zvaným též přípravou tachymetrickou. Tento skádá se:
a) z doplňující triangulace (body IV. a V. řádu),
b) ze sítě poly~onálních pořadů I. až III. řádu, spojujících body triangulace geodetické a doplňující.
c) z bodů zaměřených od! bodů polygonáJlnich. Jsou to
přirozené objekty, jako kaple, kříže, komíny a pod.
Pravoúhlé souřadnice
polygoná,lních bodů vypočtou se
vyrovnáním po,řadů meiZÍdvěma trigonometry, aibsolutní výšky
mezi dvěma niV'ela,čními značkami všeobecné nivelace.
S tab i I i s a c 'e bodů triangulace geodetické a doplňující
provede se osazením trigonometrického kamene a navázáním
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buď na, čtyři zajišťovací kameny Inlebolna okolní, bezpečně se
uchovající situaci. Polygonální body se nestabilisují. Zajištění
provede se buď tím, že zvolí se v místě situačně určeném (PTůs'ečík dvou přímých čar: osy silnic, osy silnice a dráhy, kilometrový kámen, střed mostu apod.)
anebo na,vázáním na
okolní situaci bezpeČJnlěse uchoV'ající.
Vy měř o va cíl i st topografa jest ohraničen uvedenými pořady polygonálnimi a třeba-li, rozdělen příčným pořadem
na části menší. Kromě polygonálních bodů sestrojeny jsou v listu body triangulace geodetické a
doplňující, body zaměřené se stanovisek póřadů,
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Obr. 3.
Lať eklimctru.

dál·esouřadr1icovru síť Lambertova a geografické hranice listů
definitivních. Pro každý vyměřovací list sestaví se seznam základních bodů, jejich souřadnice, absolutní výšky a situační náčrt
zajištění.
Výz.nam fra:n:c1o/Uzskéhopodkladu pro práci topografa,
pro mífOlvéa válečné pos.lání mapy, jakož i org:mická souvislost
s metodou vyměřovací vyp~yne z popisu dalšího.
B. Restituce leteckých snímků.

Nové měření franco/Uzské nepoužívá. redukovaného katastru a jest tak. ve veliké nevýhod:ě proti zemím s přesným
katastrem. Proto veškeré úsilí k získání s.ituace směřuje k využití leteckých snímk\l. Vyhodnocují se vesměs snímky kolmé,
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zhotovené v měřítku přibližně 1: 5000 pro území se složitou
situací a v měřítku přibližně 1 : 10.000 pro území normální.
Restituce provádí se nyní trojím způsobem: a) fotograficky přístrojem Roussilheovým, b) opticky přístrojem "chambre
claire" a c) graficky. Pro přípravné práce přichází v úvahu
ve větší míře restituce fotografická, zvláště v území s hustou
situací. Jednotlivé slnímky se fotografickou cestou transformují, poté seskupují, takže topograf obdrží vyměřovací list
s modrým tiskem vyhodnocené situaee.
Princip fotografické restituce jest čtenářům Z. V. již
znám z článků Ing. Růžičky. Ve Francii usnadněn, jest pro
topografické práce hustou sítí bodů základních, určených souřadnicemi.
Restituce optické a grafické užívá se hlavně v poli při
měření podrobném.
C. Měřeni stereofotogrametrické.

V činnosti jest dosud jen fotogrametrie pozemní, která
intensivně spolupracuje s novým měřením 1: 20.000 v území
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hornatém. Polní práce usnadněna jest opět hustou sítí bodu
základních. Fotogrametrícké vrstevnice a situace vkreslují se
přímo do listu vyměřovacíhol, připraveného jako pro nové
měření. Topograf obdrží pro polni práci modrý tisk takto připraveného listu, který pak v poli normálním zpus.obem doplní.
III. Vlastní měření topografické.

Vyznačuje se jednak používanými přístroji, jednak metodou zaměřovacL Měřičským přístrojem je zde t. zv. I.' e g I e
a é c I i m e t I.' e (obr. 2.), v principu výš~o- a dálkoměr s konstantní délkou záměrné la,tě (obr. 3.).
Ve fak:áln~m obrazu ekHmetru (obr. 4.) spatřuJeme' 'znl3.čku AR
k zaměření směru, vlevo stupnici gradovou od O až 5 gradů, rozdělenou
na 50 dílů po 10 centígradech
k určení úhlů vertikálních, vpravo a dole
stupnice stadimetrické k určení vzdálenosti při lati svislé neb vodorovné.
Při měření v zdá len o s t i posune se mikrometrovým
šroubem
pnačka 00 stupnice stadimetrické na spodní terč záměrné latě. Vzdálenost
odečte se podle polohy obrazu horního terče na stupnici stadimetrické.
Při měření v e r t i k á I n íh o ú h I u urovná se mikrometrovým
šroubem vodovážka
alhydády
a odečte se počet gradů a centigradů
v místě, kde se nalézá obraz spodního terče latě.

Zvětšení da,lekohledu jest čtyřnrusobné, takže možno
zaměřovati j'en do vzdálenosti 120 m. Dumyslné sestrojení
eklimetru zJednodušuje i osta,tni Vý~brQ<j
topografa (ohl'. 5.). La,ť
eklimetru, s. konstantní 2 m vzdálIenosrt,ízáměrných terču, jest
lehká a nenákladná. MěřiČJs.ký
s,tolek j<estrovněž jednoduchý, bez
otáčecího zařízení. Orientuje se pravidelně podle busoly.
Jednoduchá výzbroj redukuje pak i počet figurantu na jednoho (při měř. 1: 10.000) neb na, dIVa,(při měř. 1: 20.000).
(Pokračováni.

-

A aulvre.)

Dieperlnkova lať je další zajímavou pomuckou nivelační.
Konstruoval ji hol. prof. D i e per i n k v úmyslu co nejvíce
snížiti chybu z odečtení na lati a zvýšiti tak podstatně přesnost
nivelace, prováděné způsobem v praxi technické nejužívaněj&ím,při němž se libela přesně urovná a po té poloha nitě na
lati odečte (milimetry se odhadnou). '!'ento zpusob má proti
způsohum jiným, užívaným v dúležitých pracech nivelačních,
dvě veliké výhody: měřický výkon je nejvýš jednoduchý a
rychlý a .výpočty nivelační rovněž. Nevýhodou jeho jest poměmě malá přesnost, zaviněná především velmi značnou chybou v odečtení; tato malá přesnost jest hlavní příčinou, proč
uy,edeného zpus.ohu, ideáilně jednoduchého, nebývá užíváno
y nivelačních pracech přesných 4).
4) Při přesných pracech nivelačních
hlavně tří způsobů: Buď
a) způsob při němž odečítá se nejen
která se urovná jen přibližně, nebo
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bývá
nivelač.

nebo bylo používáno
nit, ale také

líbela,

Na myšlénku nové stupnice laťové přivedly prof. Di e p er i n k a stupnice latí v Americe užívaných: latě S tep h e n s on o v y, Bar I o wo v y a j.5). Dílky těchto stupnic mají tvar
klínový (obr. 6.), což umo.žňuje převésti odečítání z krátkého
úseku svislého na několikrát delší úsek šikmý; je zde užito
známého principu mechanického zvětšování, se kterým se setkáváme také i u jiných pomůcek praktic. geometrie, na př. u příčných měřítek nebo u vynášecích trojúhelníků. Poněvadž chyba
v nastavení na střed dílku je znatelně menši než chyba v nastavení na rozhraní dílků a než chyba v odečtení vůbec, volil prof.
aj

Obr. 6b).
Stupnice Barlowova.

Di e per i n k dělení nejprve ve tvaru v obr. 7 a) a poté
upravil je způsobem vyznačeným v obr. 7 b), což umožnilo mu
zmenšiti šířku latě na polovic; na této stupnici odečíta.jí
se desetiny základního dílku centimetrového v bílých proužcích, rozdělujících černý klínek na 5 částí. Když však zjistil,
'že na takto upravené stupnici nelze nultou a pátou desetinu
nastaviti a v důsledku toho také odečísti se stejnou přesností
jako desetiny os.tatní, rozhodl se pro úpravu, vyznačenou v obr.
7 c. Ale ani při té nezůstal; úseky, na· jichž střed si nit při
odečtení představujeme nastavenu, jsou totiž velmi rozdílné velikosti (obr. 7 c), což práci poněkud ztěžuje. Závadu odstranil
D. tím, že stupnici a jejím dílkům dal tvar vyznačený v obr.
7 d, který ve všech směrech velmi dobře vyhovuje. :Metry a
decimetry jsou označeny číslicemi při pravém okraji stupnice
černě vybarveném a oihraničeném jakýmisi schůdky k odečítání
celých centimetrů (šikmé stupně odpovídají lichým centimetr:hn,
svislé sudým). Milimetry jsou dány středy svislých základen
lichoběžníčkových (viz dolejší část obr. 7 d). Interpolací možno
stanoviti - není-li záměra příliš dlouhá - ještě desetiny milib) způsob, při němž nastavuje
se nit na rozhraní nebo střed dílků
stupnice laťové a odečítá poloha bubliny na. stupnici libelové, nebo
c) způsob, při němž se libela přesně. urovná (a tedy neodečítá)
a nit se zvláštním pomocným zařízením nastaví na rozhraní dílků, na př.
tím, že záměI'Ilá přímka se posune pootočením planparal. deštíčky, předložené před objektiv dalekohledu.
5) Sravn.
Gillelspie-Stl1ley,
A treatise
on Surveyí n g, Part I. London 1914 (str. 379).
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metrů, a to buď podle svislé nitě, anebo i bez ní; tento způsob
jest ovšem rychlejší a lze jej velmi brzo nacvičiti.
Místo vodorovné nitě možno při odečítání užíti i nitě
(rysky) šikmé; diafragma nitkového kříže doplní se za tím úč"lem ryskou šikmou, stejně skloněnou jako spojnice desetin
O až 5 na svisle postavené lati. Správné nastavení nitě provede
se pak jemným šroubem alhidá.dové ustanovky. - Způsob tento
je velmi přesný, ale zdlouhavější než prvý.
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Snahy o vhodnější úpravu stupnice nivelač. lati nejsou
nijak nové. Již před D i e per i n k e m pO' příp. současně s nílll
pokusili se o řešení problému mnozí jwí, jako na př. prof.
Adamczik,
Nestler,
Mtiller,
Hanel,
Wunderwald
a j. ještě.
Zajímavá je též lať van der St e r r o va (obr. 8;), užívaná
k nivelač. pracem v Kapsku. Na obr. 8. je vyznačen dvojí způsob, jakým se tato; lať odečítá: Buď
a) odečte se poloha průsečíku vodorovné nitě se šikmou
čarou laťoV'é stupnice, nebo
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b) střed kříže nastaví se na bod uprostřed mezi dvěma
čarami šikmými a čtení odpovídající bodu p se zvětší o poloviční hodnotu dílku x (o 0'025').
V měřic. praxi však nenalezly zmíněné latě širšího upotřebení. VětšíhO!úspěchu, zdá se, že dojde lať Dieperinkova,
jejíž stupnice je velmi důkladně promyšlena a dobře konstruována a s níž byla provedena také různá pokusná měření, jichž
výsledek byl naprosto uspokojivý G). Pokud nám známo, vy-
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Obr. 8. Stupnice van der Sterrova.
(Čárkovaná pole jsou na lati zbarvena červeně).

rábějí lať D. zatím (stupnice je patentována) dvě firmy: P. J.
K i p P & Z onen v Delftu a M. H i Id e br a n d v saském
Freibergu.
R e s u mé. La notice de M. R y š a v Ý contient une courte description et critique de quelques nouveaux appareils de nivellement, savoir:
10 Du o11iveaude M. Ne Cit o u x oollJstruit dalllS .les atetHers de la
S oc i é t é d e Si L u n e t i e r Si a Paris.
20 Du ll,ivewu angl:ůJs avec ,iC o n I> t a n ft b u b I c" de la maison
W a tJ t s & S o n a LonléITes.
30 De la mire du professeur D i e per i n k dont la division pcrmet
de lire díJl1ectement.Les millimetrers et meme .les d~xifflnesdu miUimétre.

Rozdělení úředně autodsovanýcb civitnícb
geomet~Í1na území Čsl. ~epubtiky.
Přehledná. tabuJ1ka rozdělení
civilních inženýrů na
Ú!zemí Československé republiky, se8ltavená dle jednotlivých
kJategorií a pra:00iVIlÍOO sekci Inženýrské kommy ve stavebních,
politi!ck)Í1c:h.
a SIOudníchokresech dle stalvu ze dne 1. ledna 1926,
vydána byla miniJs.ters,tvemve,řejných prací jako příloha k vlá;d6) Podrobnější údaje obsahuje Dieperinkův
článek, otištěný
v "Z e i t se h r i ft f ft r I n str u m e n ten k u n d e", roč. 11'124, str. 381.
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nímu návrhu zákona o civilnich inž,enýr.ech. PřehLednost této
tabulky omezena jes,t tím, že je sestavena. dle ahec,edníJlO
pořádku okresu stavebních.
Věstjní.k!Inženýrské lwmory upravil tuto tabulku dle srta,vu
ze dne 1. ledna 1927.
Aby bylo na prvni pohled jasno obsazení jednotlivých
soudních okresů a jich nejbližišího okolí civilními geometry, se~tavil jsem tabulku fO.zdělení civilních geometrů v podobě mapky
CsI. republiky, na níž jsem k sídlům jednotlivých soudních
okresú pNpsal příslušný počet civilních geometrů v soudním
okrese usedlých (viz přílohu).
Mapka vystihuje výrazně hustotu, resp. potřebu civilních
geometrú v jednotlivých krajích na·ší republiky *).
Pro informa.ci uvádím, ž,e počet 'civilních geome1trů, usedlých v Čechálch, jest 316, na Moravě a ve Slezsku 146, na Slovel1JÍ>ku
a Podkarp. RUJsi67, celkem v Čsl. republice 529. Jest to
nejsilllěj,ší I(ategorie ze vše0h civilních techniků (přes 42 % ) **),
kterých jest k 1. lednu 1927 v Inž1enýTské komoře sdruženo
celkem 1249.
Prokeš.

Zp~ávy odbo~né.
Ku vládnímu

tláwhu

zákona

o organiSaJCi zeměměřičských

prací.

OWbočkaSpolk:učs.zeměměři.čů v Bmě sesesoorskou Skupinou měřickou
odboru S. 1. A. Brno svolala na den 21. ledna 1928 svoje členstvo ku
poradě o úče,lnos1tiuvedeného ,vládnfho návrhu. Četná účast kolegů na
schůzi, kterou řídil pi'ediseda Odbočky Faltus, nasvědčovala trvalému
zájmu, jeÍ'ž sUtv zeměměřičský k danému ,problému IP'O dr3iooá léta chová.
Rozbor zákooa i důvodové 'lIprávyzwhájen !byl Ing. Fi1:kukou,
který v něm také neopomenul vyzvednouti velký rozpor mezi obsahem
p r v n í části ***) důvodové zprá,vy a l?řed10iŽenouosnovou záJkona.Jeho
vývody byJy doplněny kolegy ČtvrtIíkem, Kožiouškem, Faltusem, Rúžičkou, Pe'ňázem, ViIímcem a J3inčem a ,e,e,lýnáJV.rhp()l~ouzen se vše,ch
hledisk odborných, ~zhledem na ho~podárné řízení Ipr3icívyměřovacích
i dosav3idní správní organisaci. Společně zdwr3izňov3ilireferenti, že d ok o n a I é &ou8'tředěnívyměřovad agendy jest 'v rzájmu státním nutnosti,
ale !projeviIi názor, 'Že<osnova zákona v,e své nynější ,podst3itě napmsto
neznamená eentraHsaci zeměměřičsikých úk,onů, o nichž se joonáJ v první
části důvod,ové ,zprávy.
Řooníci litovali, 'že návrh není'dJObře uvružoo,ha že nesměřuje aní
k tomu, by doslllženo bylo soustředění as})O'ňzákJ3idní'chpraJCÍvyměřoV3lcíeJb
(triwngul3icea nivelace). Přenésti triangulaěni kance'lář z m1n.
financí do min. ve<ř.prací nelze })O,v3ižovatiza akt věcné reformy, nehledě ani k okolnosti. 'Že v resortu min. financí hy zůstaJa agenda, Merá
logic;kyje ,spjata s funrocemi tri3ing. kanceláře a žedosav3idní triangulační práce v min. nár. obrany nejsou vů'bec uváJděny a lLůstávají mimo
rámec organisace.
Bokud! se týče ustanovení o :zřízení zeměměřičsk.é r3idy, prohlá,si,li
referenti solidárně, že je neúplné, neboť radě jako poradnímu orgánu
nedostává 'Se v zákoně pravomoci ani v technických, 3ini vědeekýich a
jiných otázkách, 'a její SlpOluprácese neuv:VŽuje.Tím zwstává ner()lZfe~no
*) Redaikce Z. V. l3e vyna,snaiŽí,wby ,tuto mJaiptku
vydávaJa kaJždým
rokem vždy do nejnovějšího stavu, jakmile jí potřebná data budou
k dÍs:posici.
**) Civilních techníků s jedínou autorisací zeměměřičskoll
bylo 28'8%.
***) Pozn. ,redakc~: Tll.to 'partie dův,odové 'zprávy nehyla v čís. lednovém Z. V. otištěna pro nedostatek místa.
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jednotné zastoupení orp'l'O'ticitzině ve věde,c,kýIChrpra.cec,h mezinárodních.
Dle posudku referrentů nezll3iIllená tedy vládní návrh krok vpřed.
Věcné a ohsa,žné kritiky doznaly výmzu v jednoh1asném projevu'
členské sohůze, která se vy'Slovila pro ihájení těohto ,zásad:
1. Trváme na ~'Plllém sjednocení zeměměřičských prací vůhec a
opíráme se v tomto stanoviSiku v ceLku o mO'Viv3Jc,i
ohs3Jženou v první
části důvodové ~rávy k vládnímu náwhu 'zákona tisk. Č. 518 z r. 1927.
2. Pokud není mo:žno. sloučení těchto rprrací v jednO!tném úřadě,
je nutnoziříditi
státni zeměměřičsk'Ůu radu me'ziministerskou, vybavenou
patřičnou pravomoci, krterá by sootavov3ila pmcovní programy, připravovala zák'ooy a instrukce, 'Pečovala o .zachováni :přesností. odpovida.jici
mezinárodním
,požadavkům
a tak,é hodnotila
výsledky
Ipmci 'zeměměřlčsk'ých.
3. Z daného hlediska rpmažujeme uvedený vládní návrh za neúčelný,
poněvadž necerutralisuje ani základní práce a nevyhovuje ,zásadně potřebám uváděným v první části důvodové zprávy k návrhu zákona.
fr.
Zákon o pozemkovém kata8íru a jeho vedení (katastrální zákon),
schválený Národním shromážděním dne 16. prosince 1927, byl jíž vydán
ve Sbírce zákonů a nařízení státu československého
pod č. 177, jako
částka 83 ze 30. prosince 1927.
U knihkupců jest již k dostání za cenu Kč 2'40. Proto nebude již
třeba, by Z. V. zákon zvlášť otiskoval. Upozorňujeme však, že je účelné,
by kolegové opatřili si vládní návrh tohoto zákona tisk č. 480 senátu
Nár. shromáždění ROS. z roku 1927, aby mohli použíti d ů v 6 d o v é
zprávy k návrhu připojené k ltl9šímu porozumění obsahu jednotlivých
paragrafů. Tento vládní návlhbyl
prodáván sněmovní kanceláří (PrahaRudolfinum)
za Kč 8'70. Zákon sám je bezmála proti vládnímu návrhu
nezměněn. Ku podstatným
změnám možno počítati ustanovení, že civ.
geometři mají právo při měření vstupovat na pozemky (§ 75) a že i jím
přizná min. financi výhodu při používání operátli pozemkového katastru
(§ 8) jako úřadům.
Rů.

Zp~ávy tite~á~ní.
Recense.
Triumf techniky. 1928. Sborník

článků ze všech oborů technického vědění. Řídi Ing. Vladimír Teyssler. Nákladem Borského a Šulce
v Praze XI, Žižkov.
Již po páté dostáváme do rukou tuto ročenku a možno říci, že
Triumf techniky
vybojoval si za těch pět let svou posici v technické
literatuře. Bylo v něm. uveřejněno 136 článků a pojednání a skoro půl.
druha tisíce vyobrazeni. Jistě se mližeme těšiti, že ani v příštím pětiletí neopustí Triumf techniky vzestupnou křivku svého zdokonalování.
Ročenka 1928 je vytištěna na 226 stránkách pěkného papíru a
doplněna 223 vyobrazeními a 3 přílohami.
Příslušníky
našeho stavu, zvláště kolegy z civilní praxe, bude
nejvíce zajímat článek Ing. Jaroslava Van ě č k a: Význam, úkoly a
snahy stavby měst. Olánek shrnuje všechna hlediska a zásady, které
nutno uvažovati při sdělávání zastavovacích a upravovacích plánů měst.
K textu připojeno
8 reprodukcí, mezi nimi i návrh přetvořování
pozemků pro zastavení, provedený E. Fa 1t u sem, civ. geometrem v Brně.
Ing. Otto Jan k o píše populárně o všech zplisobech měření úhlli v nižší
geodesii. V pojednání:
"Základní míry v technické praxi" píše prof.
Dr. Frant. Na c h t i k a 1 o metru, o srovnávání
délkových
měřítek,
o měření vzdáleností a času v astronomii atd.
V letošním čísle uveřejněny jsou tři životopisy význačných technikli. Prof. Dr. J. K 1o b o u č e k napsal o prof. Eduardu We y I' o v i,
Josef Fa n t a uveřejnil životopis Josefa Sc h u 1z e. Třetím je ŽIvotopis
českého geodéta JanaM a I' k a.
Z ostatních článků odborných jsou povšechně i y,ro neodborníky
zajímavé S m I' Ž li v O mluvicim filmu, Ing. Jiřího M a s k a O odstraňování a využití městských odpadkli a smetí a j.
Ročence přejeme hojného rozšíření nejen v řadách technikli, ale
i v kruzích netechnických.
Pour.
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Tab1es for Albers Projection. Department of Commerce U. S. Coast'
and Geodetic. Survey, Washington vydalo r. 1927 za spolupráce Oskara
S. Adamse tabulky pro zobrazení Albersovo, které přijato bylo jakožto
matematický základ pro generální mapy Unie Severoamerické.
Tyto
tabulky též obsahují příslušné hodnoty pro ostrovy Filipinské,
souostrovi Havajské, Porto Rico a Aljašku.
Albersovo
zobrazení
náleží
do třídv
normálních
kuželovvch
zobrazení a má pro výše zmíněné mapy tu výhodu, že plochy na eIip,oidu zůstávají zachovány na mapě. Zobrazení poledníků a rovnoběžek
je vE'lice jednoduché. Obrazy meridiánů tvoří svazek přímek, jehož vrchol
je středem koncentrických
kruhů, jež zobrazují rovnoběžky. Dvě z rovnoběžek jsou na mapě zobrazeny neskresleně.
Jakožto střední poledník
zvúlen pol,e,dnik 96 oz. d. Ten!to ,poledtnik přijart z,a osu Y a osa X jde
bodem 23 ° s. Š. na tomto poledníku ležícím. K těmto osám v tabulkách
počítána většina souřadnic pravoúhlých
x a y. Všechny souřadnice y
jsou kladné. Souřadnice x udány v !tabulkách jen pro body ležící východně od středního poledníku, neboť pro body ležící symetricky
dle
meridiánu středního na západ jsou tytéž hodnoty (pouze s opačným znaménkem). Souřadnice jsou uvedeny v tabulkách pro průsečiky každého
stupně šířkového s každým stupněm délkovým. V tabulkách jsou uvedeny
interpolační formule, dle nichž lze sestrojiti dobře rovnoběžky po 10'.
Mimo to tabulky obsahují poloměry obrazů rovnoběžek, délky meridianů
a rovnoběžek od stupně k stupni, jakož i elementy převodné z elipsoidu
do zobrazení kuželového v rovině.
-la.
H. B I u m e n ber g : Deutscher
Landmesser-Kalender
flir das
Jahr 1928. Vydal R. Reiss, Liebenwe,rda.. v téže úpravě jako rOKu
loňského. 1. díl obsa.huje vedle části kalendMní a poznámkové
matema.tické tabulky, o mirách a vahách, výtah z geodesie a o prvni
pomoci při lÍrazech. II. dil (nezměněn)- pro t'i ročníku minulému) jest
kapesni přiručkou pro vyměřováni" kulturní techniku a vědy inženýrské.
V samostatné příloze jest na 100 stránkách
pojednáno o stavovských
organisacích se seznamem měřických úřadů a všech geodetů německých,
o předpisech pro konáni zkoušky zeměměřičské a některá data statistická.
Prokeš.
Nové knil1v.
Prof. Ing. J. K u g I e r: Příručka k přednáškám o stavbách nádražna českém
nich. Praha 1927. Nákladem Spolku posluchačů inženýrství
vys. učení techn. Stran 124.
Prof. Ing. V. Hla v i n k a: Nauka o melioracích, úpravách toků a
hrazení bystřin. Část 1. Vyšlo v Bmě 1927. Stran 340.
M. G a s s e r: Die gegenseitige Orientierung zweier Flug-MeBbilder
als Losung des Luftkartenproblems.
Vydal F. Mtillell. Kalkbe,rge u Ber"
Hna, 1927. Cena 2 M.
D e u b e I: Die Umlegung der GrundstUcke
in Preussen.
Vydal
Parey, Berlín, 1927. Cena 13 M.
B o y e II e-Dub o s q: Traité de Géodésie tachéométrlque.
K dostjní: Maison Morin, Rue Dulong 11, PaJíž.
Pro s toMo n s a r r a t: L'Urbanisme. Cena. 3 fr. K dostání v Hue
Kepler No 11, ľ aříž.
The great Earthquake
of 1923 in Japan. Compiled by the Bureau
of social affairs home office Japan. 1926.
Companion maps and diagrams ťo the gre,at earthquake
of 1923.
1926.
W i II i a m B o w ie: Isostasy. N ew Y ork. Dutton & Comp. 1926.
Cena [) $.
U. S. Coast and Geodetic Survey. Washington:
Spec. pub. No 134. W i I i a m B o w i e: Geodetic Operation in the
United States 1924--1926.
Spec. pub. No 133. Heck-Hazard:
Progress of work in terres·
trial magnetism. 1925-1927.
Ser. No 393. H a. z a r d: Results of magnetic observations
in 1926.
Judson. Testing of measuring tapes at the bureau of standa.rds.
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A vel' s: First-order
leveling in Oregon. Sel'. No 334.
M ux ail: JIOB: Y cneXll u Me1'0~bI cOBpeMeHHoil:aCTpoHoMllll. Moskva
1927. Cena 70 kop.
EY3Muq:
HU3lIIaH feoJJ;e311H. Vydal: focY~. ;rJ;aJIHOBOCTOqHI,Iň:
YHllBepCllTeT. 27ii stran.
11~ e JI L COH: YpaBHllTeJIbHLIe BLIqllCJIeHllHno cnoc06:l''' Haň:MeHIIIllx
HBa~paToB. 8tran 192. Cena 2 r. 40 kop.
E e JIJI L: IIpocTpallHcBeHHaH oC5paTHaH3aCeQHa B tPoTorpaMMeTplIlI.
Stran 74. Moskva 1927.
H Y Me po B: IIporpsMMa CIIoco6s TaJIbHOTTa JJ;JIHonpeJJ;eJIeH:ll:HlIIllpOTLI. 8tran 108. Leningrad
1927. Cena 4J.
ESTsJIor OCHOBHLIX
nYHHTOBCCCP. ClÍst I. ACTpOHoMll'IecHHenYHHTbI.
Severní pá;mo (60-64 o sev. šířky).
Odborná pojednání

v časopisech.

Zprávy veřejné služby technické. Čís. 24 z r. 1927 a čís. 2 z r. 1928.
Dr. P i s ka č: Dosavadní výsledk~ provádění zákona o stav. ruchu.
Věstník pro vodní hospodárství.
1927. Čís. 12. Ing. V. N o v o t n ý:
Studie k vodohospodářskému
zákonu.
Pozemková reforma. Čís. 12 z roku 1927. Dr. J. Vo žen í 1 e k: Pozemková
reforma
na
zabraném
sta.tku
Schonbornově-Buchheimově
v Podk. RusL Ing. J. B o I e h o v -sk ý: O zaknihování
přídělu. M a s lov:
Agrár.
revoluce
v Rusku.
Povšechné
zprávy přídělových
komisaru.
Lesnická
práce. Čís. 12. Ing. J os. Daň ha: Vyměřování
lesu a
mapy kamstrální.
- Dr. Ti c h ý: Kritika spisu Ing. Skály "Vyměřování
pudy".
~
Sborník čs. společnosti zeměpisné. Čís. 5 a 6z r. 1927. Stě h u 1 e:
Druhý sjezd slovanských
geografu a etnogvafU v Polsku. - Dan e š:
Spádové křivky přítoku Vltavy v okolí pražském.
Říše hvězd. Oís. 1. Dr. J. Mo hl': Einsteinuv
věžový dalekohlpd
v Postupimi.
Bildmessung
u. Luftbildmessung.
1927. Čis. 4. Di e t t I' i c h: LanO'
desaufnahme
und Luftbildmessung
in N ordamerika_
F e y e r: Die
geollOOtrisohen Zusammenhang.e
der Photogrammet.rie.
S c h u 1t z e:
Vereinfachte
Losung der Fundament.alaufgabe
der Lufttopographie.
Verwendiung der Photogrammetrie
in Schweden.
The south african Survey Journa!. Záři 1927. F o u c a l' d e: Podstata dálkového
měření. - Lei p o I d t: Wilduv a Zeissuv teodolit.
Se hl' e i ber:
O teorie souřadnicové
systému v Jižní Africe.
reo~e3HcT
(Geodezist). čís. 12 r. 1927. B 10 c h in: O pozorování
latě při přesné nivelaci. - Dub I' o V s ki j: Redukce délky základny na
horizont. rovinu. - S o k o lov: O boční refrakci v triangulacích
I. řádu.
- Pop o v: Užiti nomografie
v geodesii. - D re n o v: Určeni základní c h b o diu v nepřístupných
místech.
N. B.: Zpráva Pulkovské
astronomické
observatoře
za r. 1926. - L i s gu n o v: Nový tacheometr
prUhledítkový.
Allgemeine Vermessungs-Nachrichten.
1927. Čís. 33. W. B a s se:
Die fliegerischen
Grundlagen
ftir die Aufnahme von MeJ31uftbildern (dokončení v čís. 36). K. L ti dem a n n: Zulegekreis
(V ollkreistransporteur) RUS durchsichtlichem
Zellhorn mit verschiedenen
Teilungen.
--Čís. 1 z r. 1928. Lip s: Koordinatenumformung
(pokrač. č. 2 a 3). Oís. 2. Blumenberg:
Die Gehalter d·er preuJ3ischen Vermessungsbeamten nach dem neuen preussischen
Besoldungsgesetz.
Osterreichische
Zeitschrift
fiir Vermessungswesen.
1927. Čis. 6.
Ho p f ne r: Die Arbeiten ůsterreichs
zu einem bestanschUeJ3enden
Referenzellipsoid
fiir Mitteleuropa.
Zeitschrift liir Vermessungswesen.
1927. Čís. 23. Werkmeister:
Ausgleichung
von unmittelbar
gemessenen
GroJ3en, deren Summe fehlerfrei gegeben ist. - Br e n n e c k e: Die Aufgaben und Arbeiten des Geodatischen Instituts in Potsd'arrIl in der Zeit nach dem Weltkriege
(pokr.).
- Z o pen:
Grenzherstellungen
in PreuJ3en. - Roh 1 e der:
Die Klein-
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wohnungssiedelung
Hochst a. M. - Tagung der Deutschen Gesellschaft
fUr Photogrammetrie.
- Čís. 24. Ha ber t: Obersicht der Literatur
fUr
Vermessungswesen
und Kulturtechnik
vom Jahre
1926. Br e n ne c ke: Die Aufgaben und Arbeiten des Geodatischen
Instituts
in Pot sdam in der Zeit nach dem Weltkriege.
- Čís. 1 z r. 1928. F e y e 1': Ober
mehrteilige KorbbOgen mit gewissen Minimwmseigenschaften
(pokr. v č.2).
- G o b e 1: Eine wichtige Aufgabe des zukunftigen
Vermessungsingenieurs und die neue preuBische Prufungsordnung.
Journal des Géometres-Expe.rts
Fran~ais. Čís. 86. Per I' i e 1': Union
géodésique Internationale
a Prague. - Construction fran<;ais: théodolite
et tachéometre
Morin.
Vf.

Zp~ávy stavovské.
Jest systemlsat:e míst pro agrární zeměměřiče spravedlivá '1
Náš časopis pojednal často o nedocenění prací zeměměřičů vagrárních úřadech a o systému, kterým postavení
jejich je snížováno
onou
měrou, jako tomu není v žádném podobném úřadě států evropských.
Vyvrcholení tohoto systému
zeměměřičům
nepřátelského
projevuje
systemisace míst formou úžasné tvrdosti. Má to býti snad "odměna" za to, že
zeměměřiči jsou pro tento úřad nepostradatelní
(jak dokázalo min. zemědělství, když svými výnosy
znemožnilo
jim po převratu
odchod ze
služeb úřadů agrárních do jiného prostředí, které práci jich lépe hodnotí)"?
Systemisací
stal se agrární zeměměřič, zvláště služebně "mladší",
pariou mezi státními
úředníky
vůbec. Krutý los postiW kole!!"r. kteří
byli mezi prvními úředníky,
a v poMtcích agrárního
úřadu scelovacího
na Momvě pomohli vytvořiti
agendu jeho, iniciativně
usměrnili postup
prací, pro něž chyběly vzory, a tak stali se průkopníky
v tomto technickém odvětví, informátory
šťastnějších
inž. kulturnich
a lesních.
Nestranný posuzovatel
to uzná a historie prvních úkonů scelovacích
na
Moravě musí vzpomenouti
vděčně jich obětavé práce. Ministerstvo
zemědělství Č. S. R. voo'k dosud nenašlo spravedlivého
měřít.ka pro hodnocení
jich činnosti, ba do budoucna
systemisací
odnímá jím jakoukoli
naději.
že také pro ně je za.mčen slušný postup a významné úřední postavení.
Suďte sami, zda máme právo stěžovati sí na odstrkování
agrárních
zeměměřičů, pročítajíce
tuto tabulku:
Zeměměřiči
Morava a Slezsko
(Služební tHda Ic)

počet}
míst

absolutně
v

%

Platová
4

1

I

stupnice

I

5

I

I

6

~

,.,'/, ~9'/,

6

W'/1~
14

Mezi zeměměNěl jsou tři.
kteH nastoupili
p\oed zřizenim učebného
běhu ku
vzdělání zeměměl'ičl\, 10 má
Btátnici na technice, jeden
je nekvalifikovaný
(přijat
pf'ed válkou p,-es protesty
ral<.•• polltft· íOŽ9flýrBk?ýcha" .
zeměměřlč.kých).

Prvni dojem po p,řečteni těchto dát při srovnání
se systemisací
jinýc.h odvětvi státních úředníků služební třídy I b) a I c) zdá se býti
v rozporu s hořeními vývody. Pravý obraz vynikne teprve z vypsání
dalších okolností
podstatného
významu.
Kolegové
agrární
zeměměřiči
lOO.jívesměs kvalifikace velmi dobré a výborné. Nejstarší z nich, se stát.
zkouškou, působí u agrár. úřadů
(porovnej
Výkaz stát. zaměstnanců
u polit. úřadů na Moravě z r. 1922) přes 26 let. Ani pro něj nebyla zři"lena 4. pl. st., ač - pokud víme - mJá kvalifíkaci výbornou. Také jeho
mlJadší kolega se 25 lety sll1Žby nebyl dle ducha platového
zákona (důvod. zprávy tisk. č. 100, str. 127) již po 24 služeb. letech normálně povýšen do 4. pl. stupnice. Z měř. radů 5. pl. stupnice nejmLadši působi
od 1. prosince 1906.
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Přímo strašlivým je fa.kt, že d v a m e r. rad o V él. nastoupiv~í
1. října 1906 a 7. října 1907, zústali
na systemísovaných
místtlch
šesté
pl. stup.
Nadto vše stújž dále ta okolnost:
Služebně
"nejmladší" měř. vrch. komisaři, vykazující nejméně osmnáct let služebních, ponecháni jsou dosud v hodnosti a příjmech 6., slovem šesté, platové stupnice, třebaže dle citované dúvodové zprávy by jim příslušela
5. plat. stupnice po 15 služ. letech. Co,ž nadřízené orgány nemají tolik
citu, by uvážily, že i tím přímo ubíjen býti může chod agendy:' llan
snad pro povýšení zeměměřičů jediná zásada, by polovice z nich nyuí
musila zůstat v 6. plat. stup. bez ohledu na to, že ph pěkné kvalifikaci
pilně pracovali pro úřad přes osmnáct let služební doby'? Je pravda sie.
že neni dorostu zeměměřičského v agrárních úřadech ale to samo n e n í
dllvodem, by ti, kdož byli z řad zeměměřičů do tohoto úřadu vzati před
lety, trpěli mravně a hmotně proto, že nový systém nechce uznat, že zeměměřič československý
má dle odborných znalostí při nejmenším totéž
právo zúčastniti se dorostem praci scelovacích. jako inžen}'r lesní a
kulturní. Není toto křivdou, nemá býti postižený kolegoa blízek nervových otřesú, když ho stihá takováto nez,asloužená rána'!
Jsme si jísti, že spolky zeměměřičské i inžen}Trské ujmou se agrárních zeměměřičú, a soudíme, že cit pro spravedlnost, ovládající jak osobní referát min. zemědělství, tak i pana odborového přednostu In/{. Ora
Horáka, dovede z.iednati nápravu v nynějším na výsost bědném postavení
agrárních zeměměřičů.
Nebude to jen v zájmu agrárních zeměmčřičú. ani jen v zájmu
stavu zeměměřičského, ale i v duchu snah silnějších kategorií v organisacich vysokoškolských
technikú, přimluví-li se pan odborový přednosta
\! p. ministra
zemědělství, by prosadil brzké dodatečné povýšení agrárnďch zeměměřičú dle zásad. uvedených v dúvodové zprávě k zákonu plarovému (tisk č. 100, str. 127) a podpořil tak llIadále jich pracovní energii.
Pohroma.
která
stihla
agrární
zeměměřiče
systemisací.
volá
,-pravdě do nebe.
J. Rúžička.
Ze statistiky
o zeměměřičích
v Německu. V roce 1927 bylo
v oboru zeměměHčském zaměstnáno na 4750 ,.Landmesserú'"
v to počítaje
i geodetické
pracovníky,
obdobně
vysokoškolsky
vzdělané.
Z tohoto počtu je činno: 2780 v Prusku, 580 v Bavorsku 430 ve Wiirttembergu, 190 v Sasku, 135 v Badensku. 125 v Hessensku, 50 v Saarském
území. 185 v ostatních drobnějších zemních svazcích: 275 je zařazeno
u říšských železnic. Připadá tudíž asi na 13.000 obyvatel 1 zeměmerič
(vyjádřeno na plochu, 1 zeměměřič na 10Ckm2).
Poměr počtu civilníeh zeměměřiM k úředním je v rúzných zemích Německa nestejný:
Bavorsko
na příklad nemá civilních zemčměřiM vůbec. V Prusku jest poměr tento: 21% civilníeh, 33% katastrálních. 24% v zemědělský.éh úřadech. hlavně v odboru scelova('Ím. 14%
u měst, 2% u vodohospodářských
úiíadťt a 6% v různých odvětvích.

Jednota čs. úř. aut. civilních geometrů v Praze

POZVANI

ku XX. řádné valné schizi.

která se koná v neděli, dne 5. února, 1928,o 1/210. hodině
dopolední v BR.NĚ, hotel SLAVIA, Uprkova dvorana.
1.
2.
3.
4.
V

Pořad:
Zprávy předsednictva
<předsedy, jednatelů a pokladníka).
Zpráva za Moravu, ref. kol Janč a Faltus.
Zpráva za Slovensko, ref. kol. Talaš a Ročák.
Volné návrhy.
•
Praze dne 7. ledna 1928.
Správní výbor.
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Zpráva o. výborové schůzi Spolku čsl. zeměměřičů, konané dne
13. ledna 1928.
Přítomni:
prof. Petřík, Ryšavý, Inž. Mikš, Lukášek,
švec; Brandl.
Souček. Kormunda.
Přečten a schválen zápis o minulé schůzi výborové. Inž. Mikš podává zprávu pokladní pro valnou hromadu a výpočet ceny časopisu pro
Spolek měř. úředníků
státních
za r. 1927. jež činí pro 1 člena bez příplatku 3'- Kč na režii, 27'72 Kč. Ze členů spolku dosud dluží 184 členů
příspěvek
za rok 1927, 45 za r. 1926 a 15 za r. 1925. Poté prohlašuje
pokladník,
že pro nedostatek
času resignuje
na svoji funkci.
Stanoveno datum pro valnou hromadu na 18. března 1928 s ohledem
na pražský
jarní veletrh.
Z výboru letos vystoupí pp.: Petřík, Sůra,
Krejza, Guldán, Prokop. Usneseno požádati všechny, aby znovu kandidovali.
.
Prof. Petřík
oznamuje,
že se letos koná v Praze sjezd přírodozpytců,
lékařů
a inženýrů,
na němž prof. Fiala ohlásil
přednášku
"Otázka zobrazovacích
metod pro Č. S. R." Rovněž prof. Ryšavý ohlásí
přednášku.
Na sjezdu inženýrů
v Brně obstará brněnská
skupina asi 3 přednášky, členové pražské skupiny budou požádáni o účast.
Dne 15. ledna 1928 se koná valná hromada brněnské
odbočky
spolku. Z přítomných
nikdo není volný, aby tam zajel jako delegát.
.
Od Inž. Růžičky a knihovníka
brněnské
techniky
došla zpráva Sl'
seznamem žádaných
knih. Výbor zmocňuje Inž. Růžičku, aby provedl
potřebná
podrobná
ujednání
pro předávání
a evidenci
časopisů.
Soupisový návrh se vrací, aby redakce opatřila si opis.
Výbor pro oslavu výročí podá zprávu příště.
Prof. Petřík podává zprávu o schůzi zástupců odborných korporací
ohledně přechodných
ustanoveni.·
Přednesená
přání bude možno projednávati na anketě v min. školství pro přípravu zkušebního řádu.
Prof. Petřík připomíná, aby byla vzata na valnou hromadu otázka,
má-li se spolek přeměniti na Ústřední spolek čsl. zeměměřiČŮ. Oznamuje.
že spolek posluchačů
připravil změnu stanov a titulu na "Spolek posluchačů zeměměříčského
inženýrství".
K otázce, má-li i náš spolek změninti syůj titul v tomto smyslu, usneseno neměniti dosavadního
stavu.
Poněvadž
není volných návrhů, končí předseda schůzi.
Z Jednoty čs. úř. aut. civ ~eometrů v Praze. Pracovní výbor Jednoty, konal řádnou schůzi v sobotu, dne 7. ledna v Praze, za přítomnosti 12 členů.
Kol. Ftirst sdělil výsledek
intervence
u ministerstva
financí ve
věci prováděcích
nařízeních
k zákonu o pozemkovém
katastru
a jeho
vedení.
Dále sdělil, že zástupci Jednoty žádali u Inž. komory, aby v příštím
seznamu civ. techniků
byli zvlá,ště vyznačeni
oni civ. geometři, kteří
mají oprávnění jen pro určitý soudní okres a dále, aby byli samostatně
v seznamu verleni oni zeměměřiči. kteří získali oprávnění
od soudní tabule v Bratislavě,
kteréHo
oprávnění
platí jen
pro
S loven
s k o.
V dalším jednání usneseno
doporučiti všem členům, aby při návrhu
kandidáta
na revisora účtů do představenstva
Inž. komory
byl opětně
volen kolega Inž. Bukač.
Při debatě
o prozatímním
studijním
programu
zeměměřičského
inženýrství, jak jej podávají obě české techniky, projeven souhlas s návrhem české techniky
v Praze, a současně usneseno,
do m á h a t i s e
r o·z š í ř e n í s t u d i a n a 8 sem e str ů, j a k bylo
P ů vod n ě
li sne
sen o.
Letošní valná hromada jednoty
se bude konati tentokráte
v Bruě.
dne 5. února t. r., o půl desáté hodině dopolední v hotelu Slavie, Úprkova
dvorana. Stanoven program valné hromady a současně usneseno. aby se
v sobotu před valnou hromadou konal přátelský
večírek členů Jednoty.
Ku valné hromadě
jakož i večírku
budou všichni členové pozváni
zvláštními pozvánkami.
Na letošní rok připadá 20 leté jubileum založení naší Jednoty.
Za
účelem oslavy tohoto jubilea bude svolána así v měsíci květnu, mimo-

1928/41

řádná valná hromada,
jejíž program bude stanoven na příští schůzi
pracovního výboru a všem členům včas oznámen.
Současně dovolujeme si upozorniti naše členy, že sazby obsažené
v § 9, bod D zeměměř. sazebníku Inž. komory, platí jen pro práce, zadávané Státním pozemkov~'m úřadem.
Práce na dělení velkostatků,
zadávané z volné ruky, nutno účtovati podle § 9, bod A, B a C.
•
Dále usneseno
učiniti u Inž. komory
podání
ve věci studia
ruských běženců na našich technikách.

Spolek

posluchačů

zeměměřičského

na Českém vys~Kém učení te0hníckém

inženýrství
v Fmze

,pOO'á;dá

SOIRÉE

DANSANTE

ves tř e d u 8. ú nor a 1928 v sálech paláce "Avion". VáJolavské nám.
Začátek v 8 hod. Úhor s,p()~ečenský. V.stwplI1é: dáma 12 Kč, garde a
pán 8 Kč. akademik 3'60 Kč. Reklamace vY'řÍ'zuje: S. P. Z. M. 1., Praha II,
Lazarská uL 10 "U Helmů" (od 10 do 11 hod.),

Výstava soudobé kultury, Brno 1928. Prá,ce organisační pro tuto
prvou jubílejní výstavu československou
vstoupíly do konečného stadia.
V po~ov'ÍCipros'ince 1927 ustaviIa lW red.aJkičnírada 'pm e x p o s' i c i věd y,
d u o:hlo V' é i t e ,oII li i o k é k u iIt u r y a v y s o k é h oš iko I s tví,
která jest pro státni oddíl správní nejvýznačnější, takto: předseda p. odb.
p-ředn. Dr. MatoUiŠ M a I b o han, alrchiltelkt p. IplI'of.K roh a, I. sekre'tář
p. prof. Dr. VI. Úle h I a~ II. seJkretáJř p. Ing. ;p a s pa.
Oddíl A.
B.
C.
D.

Člověk a příroda živá, má 8 skupin.
Člověk a příroda neživá, má 4 skupiny.
Právo a stát, má 1 skupinu.
Duohovní ,život člověka, má 8 skupin.

Vod díl u B., jehož redaktor je p. Ing. Ne dvě d, sekretář Dr.
F ,r e j k a, jsou tyto ,skupiny:
9. Vesmír a země: a) geologie - paleontologie,
b) montanistika
a těžba, c) minemlogie - petrografie, d) geodésie~ e) pedologie, f) voda
jako živel a energie, g) zeměpis, h) meteorologie a klimatologie, ch) astronomie - geofysika.
10. Fysik3j, chemie, matematika.
11. Výroba il1 technické
výzkumnictví:
a) elektřína"
b) mechanická technologi~
zkoušení hmot, c) chemická výroba, d) strojnictvl.
12. Vztah člověka k prostoru a času: a) dopravnictví,
b) vodohospodářství,
c) urbanismus,
d) telegraf, telefon, radio, e) film, f) tisk.
g) letectví.
V tomto oddílu jsou zastoupeny vědy technické a jest povinností
techniků vše nové československé
zde' předložiti veřejnosti a cizině, by
československá
práce v 10 letí trváni byla oceněna.
Pokud! se týče zem ěrrn ě ř i c tví,
jest tu proponováno
následujíci rozdělení:
Odděleni
B. Skupina
9. Vesmír a země (redaktor prof.
Dr. Woldřich).
S e k ce di. Geodésie tecl1nická (redaktor prof. Dr. A. Sem e rád).
I. Měření pro účely vědecké a geodetické základy pro československý stát: 1. Triangulace
I. řádu. 2. Nivelace I. řádu. 3. Měření
základnová.
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II. Vyměřování a zobrazování, týkající se celého státu: 1. Měření
katast,rálná.. 2. Měření topografícká. 3. Měření hraniční.
III. Měření pro zvláštní účele: 3. Měření technická: a) pro komunikace železnic, silnic, stavby tunelů" b) pro vodní cesty, regulace řek,
meliorace odvodnění,
zavodnění,
stavbu údolních přehrad, c) měření
podzemní, jeskyně, hornická měření.
S e k (j e d2. Geodesiehos'podáJiíská. (Redruktor 'P'rof. Dr. A. T' i c h ý.)
III. Měření pro zvláštní účele: 1. Měření pro zajištění pozemkové
držby, dělení pozemků, úprava hranic práce civilních techniků. 2.
Měření měst, regulační plány, zastavovací plány, plány výstavby města
(kanalisace, vodovody a městské komunikac,e a osvětlení ap.).
4. Měření hospodářská v užším smyslu: a) komasace, arondace ap.,
b) pozemková reforma,. 5. Měření lesnická: a) k zobrazení lesů jako celku,
b) k úpravě lesního hospodářství.
Dota1zy 'prm ceJou tuto e'.lqposici vyřizuje,: kance1álř výhorup'l'o
pořá-dání výstavy soudobé kultury v Brně', Kounicova 63, tel. 3064.
Dr. A. Semerád.

Z vysokých škol technických. President republiky jmenoval na
vysokém učení technickém v Praze: Ing. Dr. techn. J os. R y š a v é h o
řMným profesorem geodésie nižší a vyšší II., Dr. techn. Frant. F i a 1u
mimořád!ným profesorem základů ge,odě;;:e n]žší a na,uky o katastru.
Dr. V. H I' U š k u mimořádným
profesorem
aplikované
matematiky;
na vysoké škole, ,te,c,hnické v Bmě,: Dr. Bob. K 1a dii rVo řádným profe"
sorem vyšší a nírŽš,ígeodesie'; na vysoké š,lwle zeměděLské v Brně: Ing.
Dr. techn. AL Ti c h é h o řádným profelsorem ilÚrŽš'Í geodesie a na vysoké
báňskéškole
v Piííhrami: Ing. Dr. Fr. Č elc h u I' u řádným profe,sorem
geodesie a důlnJIho měřictví,
V měřické službě katastrální povýšeni:
A. V ústřední
správě
min. financí:
1. Do 2. plat. stup
nice (min. rada) Ing. Frant. Mandys, 2. do 3. plat. stupnice (měř. vrch.
radové) Ing. Jos. Křovák a Ing. Jan Kavalír, 3. do 4. plat. stupnice
(měř. radové) Ing. B. Bednář, Ing. J. Mezník. 4. do 5. plat. stupnice
(měř. vrch. komisaři) Ing. A. Sedlecký, Ing. K. Pulpit, Ing. A. štván,
Ing. V. Kolomazník, Ing. K. Guldan a Ing. A. Noyotný.
B. V () by o d u zem s k é h o f i n a n ční hoř
e d i tel s tví
v Č e c há c h: 1. Do 3. plat. stupnice (měř. vrch. radové) Ing. J. Novotný,
Ing. V. Šedivý, Ing. J. Novák a Jos. Skřiva,n, 2. do 4. plat. stupnice
(měř. rada) Ing. K. Mrázek, 3. do 5. plat. stupnioe (měř. vrch. komisaři)
Ing,. A. Nedělka, Ing. J. Hávaj Ing. F. škod~, Ing. F. BrorŽe, Ing. J.
Matuška, J. Finda, Ing. F. Lev, Ing. V. Grobner, Ing. V. Bufka, Ing.
F. Bukáček, Ing. V. Hla,vsa, Ing. J. Schestauber, V. Gunther, Ing. Jos.
Kolář II. Ing. F. Mašina, Ing. C. Mašina, Ing. F. Jošt, Ing. T. Klepáček.
C. V o by o d u zem. f i n. ř e di tel s tví v Brn ě: Do 3. plat.
stupnice (měř. vrcih, mdov,é) Ing. VI. Hajný a Ing. AI. K~ejcar. do 4.
plat. stupni oe (měř. radové) Ing. A. Nedoma, Ing. J. Vláčil, do 5. plat.
stupnice (měř. vrch. komisaři)
Toman, Moc~ Brychta, Baar, Vaněk,
Bárta, Domanský, Kýbl, Pálka, Macháček, Koubek, Kvarda, Weisser,
Bukáček, Krupica, Papak, Šabata.
D. V obvodu
zem. fin. ředitelství
v Opavě:
Do 5.
plat. stupnice, Ing. L. Horný, Ing. F. Falta, Ing. C. Cihlář, Ing. F. Polzer.
E. V o b vod li gen e I' á 1. f i n. ř e d i te I s tVí v B I' a ti s I a v ě:
Do 3. plat. stupnice (měř. vrch. radové) Ing. Jan Baše, Ing. AI. Musil
a Ing. Jos. Cingro.š, do 4. plat. stupnice (měř. radové) Ing. J. Hrstka,
Ing. B. Malecký, Ing. J. Nosek, Ing. K. Ryb, Ing. V. Čermák, Ing. J.
Sojka, Ing. J. Šimerka, do 5. plat. stupnice (měř. vrch. komisaři) Ing.
F. Potůč~~ Ing. K. Kolesa., Ing. K. Žáček. Ing. J. Humhal, Ing. R.
Klimeš, J. Krištofík, Ing. K. Špetl~, Ing. J. Mynář, V. SeBer, R. Rekhhard, Ing. J. Markalous, J. Chůra, E. Ženíšek, P. Windtl, Ing. S. Ko-
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nečný:, J. Truksa, Ing. E. Demel, Ing. P. Podubecký,
Hrah<JV1ský,J. Ohyiba, V. Wa.Jl!káJta V. Straka.

Ing. F. Lysý, A.

V o b vod uhla
v. f in. ř e di teL v Už hor o d ě: Do 3. plat.
stupnice (měř. vrch. rada) 1. Ing. Frant. W:iesner, dnem 7. července
1926, do 4. plat. stupnice (měř. radové) 1. Ing. Vádav.Primich,
dnem
7. če:rvence 1926, 2. Ing. Vá'C1aiv Jágr; dnem 7. Člelfvence 1926, do 5.
plat. stupnice (měř. vrch. komisaři) 1. Ing. Josef Chmelíček, 2. Ing. Lu.nír Rabas, 3. Ing. Oldřich Ka-deřábek, všichni dnem 7. prosince 1926.
nke:

V ministerstvu veřejných prací (ústředí) povýšeni do 5. plat. stupměř. rada Ing. J. Ounát a v. m. kom. Ing. J. Šve'c.
Ze Státního

pozemkového

úřadu. Vláda republiky

A. V osobním sta-vu měřických
úředníků
místa: Ve 3. pht. stupnici vmh. měř. radovi
Ve 4. ,plateb. stulpnitci s úiíed. ,titulem "měřický
cer o v i, Ing. V. Pap e IŽ o v i, v 5. pLat. stupnici
vrch. komisař" Ing. J. Raj t r o v i, E. Ma r šál

propůjčila:

ústřední správy tato
Ing. Jar. F a n t o v i.
rada" Ing. K. Vol is úřed. titulem "měř.
k o v i, V. Z í t k o v i.

B. V osobním stavu měř. úředníků obvodových
v 5. plat. stupnici mě'ř. vrch. komisařům: Ing. J. Ji r k
F. Baue r ov~, Ing. O. Rák o sní k ovi, M. Kn o r
k o v i, Ing. F. K r i e g I e r o v i, J. Bar tůň k o v i, J.
K.. M a I a n í k o v i, B. Hnu p o v i.

úřadoven
ov sk ém
ro vi, F.
D o s ta lí

místa
u, Ing.
H a I ík ov L

V měř. službě katastrální
na Slovensku (listopad a prosinec).
I. Přeloženi byli: Měřický komisař Gustav Patzel z Prešova za prozat.
pi'ednostu stát. měřického úřadu v Humenném, měř. vrch. kom. Ing.
Rudolf Klimeš ze' Zvolena za přednostu inspektorátu
kat. vyměřování
v Bratislavě, měř. komisa.ř Ant. Hrabovský z Trenčina za přednostu inspektorátu
kat. vymě'řování v Košicích, měř. komisař Ka,rel Hylmar
ustanoven prozat. přednostou stát. měř. úřadu ve Zvolenu, měř. komisař
Bed,řich Bergman ze Zvolena přeložen k inspektorátu
kat.astr. vyměřování v Trenčíně, měř. rada Ing. Jan Marhounek z Prešova přidělen ke
stát. měř. úřadu v Novém Městě n. V., měř. komisař Ing. Frant. Lenc
ze Spiš. Nové Vsi ustanoven
za prozat. přednostu
stát. měř. úřadu
v Prešově.
II. Jmenován:
lli'MI v Trenčíně.

MěHckým koncipistou

III. Pře 1.o žen:
v Bratislavě.

Na trvalý

Othma-r St.ifter pro stát. měř.

odpočinek

měř. rada

Frant.

Strobl

V měř. službě katastrá~ní na Moravě byli 'př e I až e n i Měř, kom,
Fr. Smid,t 'z Ja,roslavic do Mor. Budějovk, měř, kocipi,sta J. Es:chner
z Litovle do Jla.roslavíc, měř. 'konc. z Mor. Ostravy do Lito'vIe. Měř. kom.
F. Fuksa přidělen služ'ehně min. finaneí odd. VI. B.
Perna

Nově při jat i mě'ř. koncipisté: M. Možíšek pro M. Ostravu,
pro N. Město:, B. Pitzinger pro Třebíč a F. Srba pro Brno II.

K.

Právo k užívání stavovského
označení "Ing." nabyli kolegové:
V. Beck, Ivančice, J. Dušek, Nymburk, V. Jágr, Mukačevo, A. Kříčka,
Va.l. Klobouky, V. Ročák, Trenčín, K. Řiha, Olomouc, K. Směták,
Blatná, M. Srba, Lipník n. Bečvou a F. Žilka, Olomouc.
Oprava. V č. 11 Z. V. z roku 1927, strana 210, v referátu ,,0 mapách Oech do konce 18. století" má v řádku 4. místo "v mapě Herefordově" státi správně "v map ě Her e for d s k é" a v řádku 5. místo
"v mapě Erbstorfově'·' státi správně "v map ě Erb s t o rf s k é".
Za redaKci zodpovidá Ing. Jos. Ružička. Nakladatel: Spolok českodoveul!lkÝeh
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Tiskem Polygrafia v Brně.
2.8měměNěfi v Praze.

