ZEMĚM ĚŘIČSHÝVĚSTníH
A. Buchholtz,

profesor university

v Rize.

Lotyšská universita v Rize vytvořila své technické fakulty
z bývalého polytechnického ústavu tamního, takže čítá 11 fakult
eelkem, z nichž jsou technické: inženýrská, architektonická, meehanická, chemická a zemědělská.
Lotyšsko provádí též zákon o reformě agrární,
dle níž
skoro dvě třetiny plochy republiky této mají b.ýti rozděleny na
usedlosti po 20 ha. Dále staré mapy nevyhovují a je třeba pomýšleti na to, aby bylo provedeno nejen nové vyměření, nýbrž
i nivelace vzhledem na nutné soustavné práce meliorační.
Poněvadž je značný nedostatek akademicky vzdělaných zeměměřičů,
rozhodla se fakulta inženýrská proto odděliti, zříditi a vybudovati v r. 1920 školu speciálnou pro zeměměřiče a pro kulturní
inženýry. Program obou vytvořen nejprve prozatímně a na to od
r. 1~24 definitivně stanoven tak, že jsou to dva volitelné směry pro
diplomovou zkoušku. Na oba studijní směry zapsáno bylo v roce
1920/21 úhrnem 20 posluchačů, ve studijním roce 1924/25 je jich
eelkem 49.
Přednášky některé jsou společny z části se směrem inženýrským a zemědělským, nebo mají zvláštní přednášky. Studijní
program s počtem hodin je sestaven pro oba směry společně.
V programu uvedené předměty jsou dvojího druhu; z jedněch předmětů musí se skládati roční zkoušky po absolvování, ze
druhých skládají se zkoušky před komisí a to jsou:
1. Nižší geodésie.
2. Vyšší geodésie I, II.
3. Nauka o katastru a úprava pozemkú.
4. Meliorace I, II.
5. Zpracování rašelinišť.
6. Technické zužitkování rašelinišť.
Chce-li posluchač složiti zkoušku z těcht" G předmětů před
komisí, musí předem vypracovati 10 lÍloh a mívrhů a to:
z nižší geodésie
. 1 úlohu,
z vyšší geodésie . .
. 1 úlohu,
z meliorací
. . . .
. 4 návrhy,
ze stavby cest . . .
. 1 návrh,
ze zásobování vodou
. 1 návrh,
ze zpracování rašelinišť
. 1 hospodářský plán,
z technického zužitkování rašelinišť.
. 1 návrh.
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Po slo~ení těchto 6 zko~šek před komisÍ, musí býti aspoň
6 mě4;íců zaměstIJ4n v zeměměřictví;
p~k se může přihlásitt
k di~evé
zbllŠcee a, dostQ~ s~ •• ~
ka zp.,09.váni
Absolvent nabývá ti_ulu i~ný;r"
a mflže se fWl.kuchá:Getii
o he1ll19st dokter~koij; podlla platných předpisů.
Pokud se týká programu geodetických přednášek možno
připomenouti, že rozsah nižší geodésie odpovídá asi zh·ruba rozsa.hu české techniky. Pra.ktická cvičení jsou rozvržena tak, aby
během roku ve cvičeních v ústavě posluchači nabyli jistoty a
jisté zručnosti při užívání strojů, vedle toho dbá se o to, aby
nabyli pohotovosti v rýsování a vynášeni.
Cvičení polní trvá
5 týdnů. Posluchači jsou rozděleni na skupiny o 5 až 6 mužích,
každá skupina musí provésti násled ujÍcí práce: malou triangulaci
technickou i přesnou nivela.ci, vytyčování oblouků a konečně
úplné vyměření a sestrojení plánu pro rozsah asi 50 ha, vypracováni plánu a znázorněni reliefu vrstevkami.
V přednáškách,
a cvičeních z theorie chyb a. vyrovnávacího
počtu provádí se
vyrovnání trigonometrické sítě, nivelací a polygonálnÍch tahů.
Přednášky
a cvičení z vyšší geodésie jsou rozděleny na 4 semestry a to tak, že v I. semestru přednáší se o základech sférické a praktické astronomie, se zvláštním zřetelem na určování
času a zeměpisných souřadnic, ve II. a III. semestru probírá seměření států a zeměkoule a ve IV. kartogra:fie. Během přednášek
konají se cvičení v ústavě a na observatoři, při nichž seznamují
se posluchači se zkouškami a vyšetřováním astronomických i geodetických strojů, pozorování pro určení času a zeměpisných sonřadnic, jakož i s příslušn,)Tmi výpočty.
Praktické cvičení závěrečné trvá 3 neděle.
Přednášky a cvičení v úpravě držby pozemkové a katastru
zahrnují domácí poměry, přihlížejí k zákonu o reformě agrární,
dále probírá se státní zemský fond, jeho založení a užiti, dále
příděly půdy z tohoto fondu novým hospodářům za účelem vytvoření nových selských usedlostí. ZařizovacÍ komité zemědělské
v obcích, osadách, ve městech a v krajích, dále ústřední zařizovací komité zemědělské, jeho nařízení a instrukce, předpisy vymeřovaci. Předpisy pro státní přísežné zeměměřiče. Katastr daně
pozemkové a úřady pozemkových knih atd. Konečně celkový
přehled a zařízení katastru ve střední a západní Evropě.
Dále je zřízena docentura pro fotogrametrii.
Ústav pro
geodésii nižší a vyšší dostal zcela nové zařízení strojové, poněvadž sbírky bývalého polytechnického
ústavu byly za světové
války odvezeny a nebyly potom vráceny. Přes to byly opatřeny
nejen všecky potřebné stroje pro cvičení posluchačů, nýbrž byly
i opatřeny cenné přístroje speciální, precisní nivelační
stroje,
autoredukční
tacheometry, úplné zařízení základ nové s invarovými dráty, Sterneckovo kývadlo a řada jiných,
objednán je
stroj pro zpracování aerofotogrametrických
měření.
Úkoly zeměl1lěřické v republice
lotyšské jsou rozsáhlé
jednak tím, že je třeba uvažovati o novém soustavném měření
celé republiky, jednak tím, že třeba předem doplniti síť trigo-

1925/74

!

I

i

Zimní sem.
Leuí sem..
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MAtematika I..
Deskriptivní geometrie
• Fysika . . . . . . . .
. Praktická matematika.
Popisování plánů . .
Anorganicka chemie
Organická chemie .
Statika. . . . . . .
Pevnost
Mineralogie a petrografie
Botanika . . .

--

-

4

-

-

4

4

II. roč
n j k
Matematika
Nižší geodesie . . . . . . . . . .
Theorie chyb a vyrovnávací počet I.
Sférická trigonometrie .
Situačni rýsování I. .
Dynamika
.....
Hydraulika.
. . . .
Pozemní stavitelství .
Technologie vody.
Geologi'e . .
Rašeliny
Bctanika rašelin
Oceiiování rašelin
Obecné rostlinoznalství
Zemědělská chemie
Geometrie polohy.
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Nauka o katastru.
Nár. hospodářství a finanční
Cvičení pedologická
"
Encyklopedie inženýrství
Vodní právo
Meliorace II.
Návrhy a úlohy.
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III. roč
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T~eo~ie, ch,b a ~yrovnávací výpoHy II..
SItuacm rysovám II. . . . .
Vyšší geodesie I.
Meliorace I.
Zužitkování :čašelin
Rašelinové kultury
Elektrotechnika
v pozemn. stavitelství.
Mikrobiologie.
. . . .
;
Meteorologie
. . . . .
Zemědělské stavitelství
Statika stavebních konstrukcí
Půdoznalství
.....
Kanalisace a vodárenství
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nometrickou, vyplniti a zhustiti mezery.
Totéž platí pro práce
nivelační,na
nichž projektují se rozsáhlé práce meliorační ve
velkých oblastech.
Z rukopisu přeložil J. Petřík.
R é s u m é. L'Université de Riga en Letonie avec liaison de l'ancien
Institut polyteclmique comprend 11 facultés, dont 6 sont celles techniques.
En 1920, la Faculté ďingénieur se détacha et se divisa en l'Ecole
des pontl.>et chaussées et en celle spéciale de la durée ďétude de 'íans
pom les géomětres et les ingéniems du génie rurala causes des besoill8
de 1a nouvelle confection des carte·s cadastrales, des travaux de uivellement et ceux ďaméliorations de 1a culture des terrains tourbeux.
Le programme de cette éco1e nouyelleest commun a cettes deux
sections.
Aprěs avoir achevé ses étude,s elt passé 6 mois au moins dans
1a pratique du géomětre, ľéleve peut pa81Sera l'examen de diplOme pour
l'ingéniejlI'-géomiJtre. Enfin il peut solliciter d'etre promus au degré
du docte'ur des seiences techniques.

Výkony tdangulační kanceláře min. financí
v ~oce 1924 a nově získané zkušenosti.
Ing. AI. Šimek,

vrch. mJř. rada min. financí.
( DokoLčení.)

V některých případech neposloužily vysoké měř. rozhledny
k docílení visury. Bylo nutno udělati ještě lesní průsek. V ročníku XI. 11Zeměměř. Věstníku" Č. 3 popsal jsem postup při vytyěoYání lesních průseků, jsou-Ii k disposici souřadnice okolních
bodů, z nichž možno souřadnice 2 potřebných
bodů a hledaný
směr vypočísti. Tato úloha není obtížnou ani v případě, když
nemáme souřadnic bodů, uprostřed nichž se má udělati dlouhý
lesní průsek. Vyzkoušeli jsme jednoduchou pomůcku a osvědčila se
znamenitě.
Jest to osvětlovací pistole. Na bodě, který je blíže
překážky (lesa), vystřelují sé večer z pistole rakety, kolmo vzhůru,
v dvacetiminutových
přestávkách.
Donosnost vystřelené rakety
jest až 70 m, kterážto
výška úplně postačuje. Na druhém bodě
zarp.ěřuje pozorovatel
týto střely theodolitem, vzhledem k fixní
značce, kterou si pořídil poblíže pyramidy.
Může to být černá
čára na- bilém prkně, osvětlovaná elektrickou lampou. Středu,
z několika hodnot zaměřovaného směru, možno použíti k vytyčení osy pri'tseku.
M.ěření úhlů v síti 1. řádu provedeno bylo metodou ve všech
kombinacích (dle Schreibra).
Vynechány
byly okrajové body Jindř. dvůr, Rachsturn,
Banikov vrch, Djumbír a Fabova hole, protože nebyla další síť
na východ vytyčena. Zato přeměj'eny byly úhly na Tanečnici,
Javorníku
Velkém, Kamenné a Cantoryji
na západním okraji,
takže vykonáno bylo měření
na f>6 bodech 1. řádu a to ;3 stroji Fenelovými,3
Breithauptovými a 1 strojeni fy Heyde,
.
11
26
11
2. 11 \ 2 stroji Neuhofrovými a 1 Fričem s 2"
" 9
11
3. " I dělením na bubíncích mikroskopu.
Celkem na 90 bodech.
skupinách.

Body 2. a 3. řádu observovány
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byly v 9 a 6

Fenelovy stroje mají dělený kruh o průměru 250 mm, odlilčtení na bubínku 0.2", světlost objektivu
54 mm, ohniskov0'U
vzdálenost 500 mm, zvětšení dalekohledu 45 X a citlivost sázecí
libelly 8'3".
'
Breithauptovy
stroje (obraz č. 5) mají v průměru
2351nlfl:r
'odečtení na bubínku 0'1", světlost objektivu dalekohledu 48 mli'!,
zvěťšenÍ 40 X, délku Qhniskové vzdálenosti
480 lnnJ, a citlivo~t

sázecí libelly 10'3".
Podobných
rozměru
jest i stroj fy Heyde
(obraz Č. 6), .kter.ý
nám laskavě zapůjčil
vojenský
zemčpisný
ústav. Každ.ý z uvedených 3 typů strojů
Obrr.l
má některé své vlastní
přednosti;
stroj J!'eneH'lV jest však nejpřesnější
a nejknísni"'jí
stavěný.
Stroj NeuhOfrův má dalekohled
s malým zvětšením;
kdyby byl opatřen lepším dalekohledem,
byl by i v sítích 1. ř.
upotřebitelný.
Aby byla zvýšena přesnost v zaměřování, opatřeny
byly
okuláry všech strojů nitkovým křížem dle návrhu Inž. J. Křováka.
Totozařízerií
umožňuje zaměřování
pyramid i při značných
mlhách, kdyby vjsírování jinými nitkovými kříži: není již vůbec
možné. (Obraz č, 7.)
Znlizornění
nitkového
kříže.
Křížek není ~jemnébo
pavučinového vlákna, ale jest vyryt na sklenčné deštičce, která
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se přilepí na diafragma
okuláru. Špičku vertikální
částečky
možno přivésti do styku s hranolem pyramidy, a lépe jej rozpúliti. Je-Ii vertikální nitka silná, není možno dobře hranol rozplditi, neb jej nitka skoro celý zakrývá.
Chci se ještě zmíniti. na čem je závislý výsledek měření
úhli'l, předpokláda:je, že je k disposici dobrý stroj:
1. Na provedení staveb pyramid a mčř.
rl!zhleden,
2. na stavu atmosféry dne, kdy měříme a
ha ročním období,
3. na pozorovateli sámém.
Ad 1. Stavby rozhleden musejí být
dobře a pati'ičně hlu-boko V"zemi zakotvené
a dokonale vyztužené, tedy staticky spiavně
řešené. vím vyšší stavba, tím více podléhá
Obr. 7.
větl'll; nemá to však špatn.ý vliv na hodnoty měřených
úhlů,
je-li
stavba
dokonale tuhá.
Přesvědčil jsem se, že štíhlé předměty (kostelní
věž.e, tovární komíny) konají za větru docela pravidelný kývavý
pohyb o amplitudách až 70 cm. Jest tedy lépe stavěti rozhledny
konické, aby plochy vzdorující větru byly co nejmenší.
Není-li
sta\-ba pevná a pružná, vychýlí ji vítr z původní polohy do polohy nové, ve které zůstává, než zase přijde vítr se strany jiné.
Tím mění se stále záměrný bod, což má vliv na uzávěr trojúhelníků a způsobuje to chybu 2-3". Chybu tuto bylo by možno
<>dstraniti tím způsobem, že by stále musel jezdit jeden úředník
po vadných rozhlednách a zjišťovati zde centraění prvky během
měření úhlů na okolních bodech. Konstrukce pro postavení stroje
musí být obzvláště svědomitě provedena;
pilíř pro postavení
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'Stroje má se stavěti vždy, i na bodech, kde by se mohlo pozorovati na stativě. Na zvýšeném stanovisku nepociťuje se t-otiž
tolik místní vibrace. Na vyšších horách pak to má další výhodu,
f~ neOlusí se denně transportovat na bod těžk)' stativ, a ušetři
se na vydáních dělníkům. Nejlepší výsledky jsou však při měření na kamenném piHři. Aby se neprášilo na stroj, a aby se
předešlo otřásání a p@i!uuůmstativu vlivem chození kol stroje,
je nutno zhotoviti na stanovisku prkennou podlahu. Taková
podlaha je na rašeliništích, kleči aneb v písčitém terénu ne2lbytně nutnou.
Ad 2. Velké chyby v měření úhlů způsobuje stav atmosféry. Zkušený pozorovatel však může celé řadě chyb předejíti.
.
Jednostranné osvětlení pyramidy I'lemá vlivu na hodnoty
úhlů, jsou-li hranoly pyramdi natřené černou barvou, která se
. na slunci neleskne. Patrnější již diference v úhlech vznikají při
měření za různých teplot; jsou to však chyby konstantní. Největší vliv však mají na měřené úhly zjevy refrakční, které nejsou pravidelné. Problém refrakce je velmi složitý. Jest možno
pro určitou polohu při určité teplotě a vlhkosti vzduchu a jistém
tlaku stanoviti průměrnou hodnotu, o niž se měřené směry mllsí
',praviti. Jdikož nejsou poměry závislosti hutnosti a teploty
vzduchu dostatečně prozkoumány, není také tabulek, které by
všeobecně vyhovovaly. Jest tedy lépe ve dnech, kdy možno konstatovati refrakční zjevy, neměřiti; a to jsou právě dny, které
se nezkušenému pozorovateli zdají býti p~ poz0Továnípříznivými,
kdy totiž obrazy v dalekohledu se zdají vetmi klidné a jsou
velmi jasné.
Uvedu jen několik případů, kdy se měřiti nemá: bezprostředně před a po bouři, při dešťových přeháňkách, a když se
na některé světové straně stahují černé mraky. Nikdy se nesmí
pnzorovat půl hodiny před a po východu slunce, podobně při
2lápadu slunce. Dopoledne možno pozorovat jen za příznivých
'Ůkolností; úhly měřené dopoledne nemají nikdy té hodnoty jako
úhly měřené odpoledne. Zcela správně uvádí generál Launhardt
ve spisku "Triangulierung 1. Ordnung", že se dopoledne pozorovat nemá.
'
Dobré měření jest jen odpolední, ať již jest to odpoledne
horké nebo chladné, slunečné, mlhavé nebo podmračné, po případě i větrné, jen když jsou již vrstvy vzduchové v určité a
stálé temperatuře stejnoměrně promísené a propracované.
Za vlhkých letních dní a na podzim za jasných dní s ob·
časnými sněhovvmi přeháňkami jsou chyby refrakční největší,
2lvláště měříme-li na body nestejných výšek. Proudy sněhové
.,chladí totiž určitá pásma vzduchu sluncem prohřátá a přinášejí
s sebou též vlhkost, což má za následek proudění vzduchu a vyrovnávání různé hutnosti vzduchových vrstev. Jelikož paprsek
na zaměřovaný bod procházi neustáleměnÍťlm se ústředím, jsou
dle toho neustále jiné výsledky, kterédifenLji o 40" až 50".
Ad 3. :Pozorovatel musí být vždy klidný a do krajnosti
trpělivý a vytrvalý; bedlivě musí sledovati 'průběh počasí během
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každého dne měsíce a všímati si lokálních
klimatických
poměrů,
kde pracuje, a dle toho svou práci říditi.
Podotknouti
ještě musím, 7,e stativ musí být. vždy před
sluncem dobře chráněn až po špice u země. Je-li vítr, musí být
i dalekohled
chráněn
plachtou, aby' se nestáčel tlakem větru.
Při měření úhlů prováděli jsme vždy stabilisaci a topografii
trig. bodů. Naše body 1. řádu stabilisovali jsme kameny z tvrdéh{}
materiálu
(žuly, droby atd.) rozmčrů 100 X 26 X 26 cm a podkladní deskou bOX 50 X 15 cm. Stabilisace bodů rakouského stupňového měření uvedena byla do pořádku.
Dobrá třetina těchto
bodů byla již .v troskách.
I pokud se identity týče, shledány
byly závady. Bylo by si přáti, aby vyšlo nové nařízení o stabilisaci a periodické revisi trig. bodů 1., 2. a 3. řádu. Práce jako
jest trianglllace
1. řádu měla by býti ještě lépe zajištěna, a to
2 m dlouhými žulovými pilíři, z poloviny do země zapuštěnými.
Takové kameny by měl i lid v uctivosti.
Mimo předepsané 'směry 1., 2. po případě 3. řádu měřeny
byly na jednotlivých
stanoviskách
pro přílítí potřebu všechny
kostelní věže do vzdálenosti sousedních trig. bodů 1. ř. v 9 neb
6 skupinách.
Vykonána byla tedy v době 4 měsíců na Slovensku práce
veliká.
Přihlížíme-li
k tomu, že pro praktického
ihženj-ra má
stejnou cenu bod 1. řádu jako bod 3. řádu, možno stanoviti
náklad, jehož bylo potřebí na zaměření jednoho z 92 nových
trig. bodů, kostelní věže, z nichž některé jsou též dobře určené,
nečítaje. Náklad na stavby rozhleden, pyramid a na stabilisaci
bodů činil Kč 150.723'12. Osobní požitky, dicty a cestovné všech
súčastněných
Medníků Kč 194.500'-.
Věcné výdaje při měření
úhlů činily Kč 87.890'56. Součet všech vydání na slov. síť do
konce r. 1924 Kč 433.113'68.
Přišel
tedy jeden. bod na Slovensku
na Kč 4.707;-.
Uvážím-li dále, že osobní požitky a cestovné se oproti předválečným příjmům přibližně
7X zvětšily a výdaje za dělníky,
ma,teriál a povozy že se lOX zvětšily, docházím k tomu, že jeden
ná'š bod by stál před válečných
561 korun, kterýžto obnos se
nějakou jinou kombinací již mnoho nezmění.
Pokud jsem mohl
zjistiti, žádný ze států, které předv válkou nové trig. sítě 1. řádu
zakládaly (Rakousko, :Maďarsko, Svýcarsko a Holandsko), za tak
malý obnos jeden trig. bod 1. neb 2. řádu nepořídil.
Kolegové pracovali vytrvale a se zájmem, ač rozptylováni
byli ještě jinými starostmi jako vařením a zařizovánhn
svých
útulků na horách.
Povšechně - vyjímám též několik lepších
bodů - měli živobytí krušné;
nemohu ani zapomenouti
toho,
že bylo jim někdy bojovati s neporozuměním
úředníků obecních
i Medníků na statcích spravovaných
státem.
Résumé. Bur€8U ua Thiaalg111'atiorn
au Mini·ste'red~s Finance,s poursuivaitseostraNaux de trkungulation du 1 c ordre elll Silélsie et en 810"\1quie. Dailli~quelques régj,oll18futétahli de meme ler réseau de 2e, 3e, et
de 4 e nrdre.
Au counarnrtd~ 6 Jnois ertdemÍe fut mélsU'réen SoOlll1me:
67 point&
du 1e oll'd,re\34 points da 2 e, 34p'oint.s cle 3 e et 49 lpoin.tJsde 4 e ord're
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sur 1a iSUITrucetorba;lede. 16.32-1 kilometre s ,ca,rrés.. Ces 'P,oints furen,t en
ffil'lI1e telllllpB ,stlvhili's,és. La majorlté de poilll:ts futsignfulée
en 1924 et
seulement un tllJ1l"s'envh'.olll futsigna1é
dans les 'aIllllée'5 précédente g,.
Aux
sommeills IllUS fur·eut ,c'OIll,s'Ímuit·dcls ,sigmmxoroiIlJairs,
dallJS le5 régi,onš
boisées furent
oonstruit
des s.ignaux
élev·ffi jusque'a
la hlmtC'llr d,e
41 metres. Toutesdes
OOlJJs,tructions .de s.ignaux S'OD!t origina:les et éta,blies
C<linformémernt aux é:perielllce's ,des ann ée.s précédeIlltes.
Sur de5 point,s du 1 e ordre, le5 angles' funJn,t mésurés
par la
mé1Jhode de 'SClhreihe,r, e,t sur le,sautnl's" par tour ďhoriwn.
Les signa.ux
tTeS éloignés iiufCIIlit éc13.1irés au ihéliO'Ť,'!'orpe.P,our la ,stabi1iJ8IJ.tiolll ďun
pcint du 1e ,oll"dll'e,1<'1'COIll'i'itrwc.tiorn
d,usi.gnal et ľobscrvatiolll ,des angles
sur ce point, les alppoilll'tements de l'agent
et ses fmis de v0Y'J;g6'
y c,omprÍJ8, 1>3.charge moyenne fut en somme· 4.707wurrollllle8
tchqUí~.
1

Příspěvek

k diskusi

-

podává

Jamsla.V' C h ů r a, měř. komisař.

Rozvíření otázky hypotekárního úvěru na Slovensku a
Podkarpatské Rusi ukázalo znovu, že širší veřejnost" ba ani
kruhy bankovní nebyly do toho času dostatečně informovány
o novoměřických a reambulačních pracech na Slovensku a Podkarpatské Rusi a o jejieh účelu.
,
Filiálka Hypoteční banky české v Bratislavě zahájila totiž
oficielně 9. června 1924 svoji činnost a narazila na takové 'překážky 1), že byla svolána 18. listopadu 1924 porada v ministerstvu li plnou moeí pro správu Slovenska v Bratislavě, na níž
uvažováno bylo o odstranění překážek, stavíeích se v cestu
hypotekárnímu úvěru. To značí, že skoro pO' celé dva roky,
t. j. od 11. č'ervenee 1922, kdy uloženo bylo Hypoteční bance
české zákonem č. 238 Sb. z. a n., aby svoji činnost přenesla
i na Slovensko, nebyly bankovním kruhům známy poměry u
pozemkových knih a vztah jejich ku pozemkovému katastru.
Je v tom skoro systém a cítí to každý výkonný geomett·,
který o věci uvazuje, ze ta ohromná, vyčerpávající jeho práce
zlistává nedoceněna a neznáma i dnes. Sporadicky se objevující časopisecké zprávy a řeči v parlamentě upadají v zapomenuti. Je tudíž na čase, abychom něco o našich záležitostech a
o naší práci promluvili aspoň zde. Bohužel - zas jen pr/i)forum
příliš ohraničené, jímž jsou čtenáři našeho Věstníku.
Jest vysvětlitelným zjevem, že výkonní zeměměřiči málo
se zúčastřmjí aktivně literárně-odborné a vědeeké práce. V letní
periodě vyžaduje jejich práce vší tělesné, duševní i nervové
energie, aby dostáli úkolům a předpisům, které jejich pi'lsobnost
vymezují. V zimní periodě místo oddechu nastává únavná práce
vynášeeí, počítání ploeh a sestavováni nových katastrálních
Iilperátů. Není snad geometra, který by i v mimokancelářských
1} K poskytnuti úvěru nutné výtaJly I'. pozemkové
knihy a pozemnedávají banc.e žádné jistoty o identitě pozemku .,. obou
,~ch
obsllJŽeného. jelikož parcelní čísla. knihy pozemkové
jeou jiná
:aež v pozemkovém
katJllJBtru. Nesouhlas
V' očíslování
parcel V Dlapácll
knifly pozemkové a. v mapách htltStrálntch
je do.s.ud u převažJle části
$k.reefl, kde dosud exi&tují staré kníhy pozemkové,
talde Pf{) tšecky
,'']\9 okresy je hypot&káná úvěr normálně nemožný.

kového katastru
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hodinách nemyslil na svoje služební věci, .Jež jsou čistě praktického, manipulačního a lokálního rázu. Není tudíž divu, že
pro teorii a odborně-vědecká studia nejen že nemá s dostatek
času - zvláště je-li hlavou větší rodiny -, ale ani duševní klid
a rozpoložení mysli, která je k podobné práci nevyhnutelně potřebná. K tomu ovšem přistupuje nedostupnost odborných pramenů a finanční ubohost státního úředníka.
Zato ho více zajímá vše, co souvisí s jeho prací v ohledu
organisace, systemisace a praktičnosti. To chtěli jsme říci
předem jako úvod k tomu, o čem chceme dále uvažovati.
Omezíme se na reambulační práce 'na Slovensku.
O způsobu těchto prací, jak čistě technických, tak i ]cancelářských, dozvídáme se v každoročních pracovních rozvrzích
pro letní i zimní práce. Jest jich již hezký počet a na, Slovensko
nově nastupující kolegové mají s nimi dosti práce, než si z nich
sestaví ucelený obraz. A když se dosti nastudovali a přistupují
k praktické činnosti, seznají, že praxe jde svojí logickou cestou
a v četných případech diametrálně s nařízeními. Řikáme to
z toho důvodu, že už jedenkráte jsme dávali na valné hromadě
slovenské odbočky Spolku státních měř. úředníků návrh, aby
se diskutovalo o reambulačních pracech na Slovensku a náměty a návrhy, vyšlé z debaty, aby se předložily Gen. fin. ředitelství v Bratislavě k úvaze. Jisté je, že reambulace na 810vem~ku začala bez předchozích zkušeností jak u vedoucí~h
činitelů, tak i u výkonných měřických úředníků. Pracovní výnosy vycházely a měnily se, jak postupovala práce. Teorie
tmelila aktuelní potřeby a zkušenosti z praxe v celek. .Jsme
toho názoru, že pětiletá zkušenost dává vedoucím činitelům
právo i možnost, aby sestavena byla definitivní a souvislá instrukce pro reambulaci, jak to bylo vždy při podobný'ch pracech. Teorie nechybí a praktických poznatků mohou a mohly
nast.řádati dozorčí orgány po okresích, kde se pracuje. Heambulační práce jsou -- dle dosavadních disposic finančních a V)Tkonných sil - rozpočteny na mnoho desítek let 2) a je tudíž
v zájmu trvalé hodnoty mapových í písemných operátů, aby
po všecka ta léta se pracovalo jednolitě a systematicky. pnes
ještě si vyhledá úředník potřebný výnos, ale po několika letecb
nikdo :;;inevzpomene na zaprášené "normálky", nebude-li míti
celkovou, všecka nařízení obsahující instrukci.
Podobná instrukce 3) musela by ovšem pamatovati na
různé způsoby měřického postupu a organisacní práce pří sestaVOvání operátů. (.Jinak se pracuje v obcích malých, jinak
ve velkých atd.) Musely by se v ní vymeziti povinnosti a práva
měřené obce, musela by v ní b)Tti rozřešena právní povaha re~mbulované mapy dle držby v roce zaměření, musela by se jas"
2) Na poradě s Hypoteční bankou českou v Bratislavě mluvilo se
dokonce o 200 le;tech!
3) Chystaný unifikovaný ,.,Katastrální zákon" podle na<ieho náJwru
nemůže obMhnout detailně způsob a organi&'ld reambulačni pl'áce, aniž
by se zbytečně nerozšiřoval a nestal se nepřehledným.
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něji osvětliti otázka usurpace obecního, urbariálního nebo státního majetku atd. A hned dodáváme: instrukce musela by se
co nejvíce vystříhati nařízení, aby při každé příležitosti mě.řický úředník "vyšetřoval" to neb ono. úloha zeměměřiče jest
již tak rozsáhlá, že vyřešení způsobu zaměření, rekognoskování,
kresba manuálků, indikace jmen majitelů a kultur, vedení zápisníku, starost o to, měří-li pomocníci dobře, a spousta jiných
drobných starostí, že to v:š'ecko jest již maximem toho, co se
mŮže od zdravého člověka žádat v předpokladu, aby zdravým
zůstal i nadále. A hlavně, aby šla práce kupředu při všech těch
nepřízních letního počasí a tělesné námahy v hornatém terénu.
I v těchto "vyšetřováních" šla dosud praxe odlišně od rčení
výnosů.
(Dokončení přišlě.)

Zp~ávy odborné.
K otázce reformy zeměměřického studia. O průběhu mohutné manifestační schůze čs. zeměměřiců v záleži,tosti reformy zeměměřického
studia .. konané v Emě dne 8. února t. r., byla pořaaateli informována
všeehna interesovaná ministers'tva - vedle jiných významných korporaci - zasláním přijaté resoluce a přiložením poorobné zprávy. Odpovědi
až dosud doělé naplňují nás upřímnou radostí a srdečným vděkem, že
naše nenáročné, jen z ušlechtilých pohnutek vyvěrající studijní požadavky
jsou uznávány a podporovány na níže uvedených: nejvyšších místech
státní administrativy způsobem tak rozhodným. a přesvědčivým. l.;vádíme
doslova přípisy presidia ministerstva pro správu Slovenska a ministerstva vef'ejillé ,plI'ací:
Prezidium ministerstva pre správu Slovenska.
ZeměměřilČi českoslovenští. Re,s,oluce.
Bratislava 29. maréa 1925.
Č. 2984 prez.
Spole!k čs. mm:ieký{'Jhúředníků státnícl1 a 'S1tátntcd1
podniků
Praha.
Ministerstvo
pre Slovensko
sympaticky
pozerá na snahy
Vašich organisácií, smernjllce k povzneseniu stavu geometrovského.
V zhfadom na verké potrcby slovenského
katastru,
vyžiadujúce i po stránke kvalitativnej
prostriedných
praeovníkov,
bude
Vaše požiadavky
na patričných
miestach všemožne podporovať.
Za ministra:
Janšák
v. r.
Ministers,tvo veřejných prací.
V Praze dne 1. dubna 1925.
Praha-SmJchov. Preslova ul. č. 6.
O. j. 0-1091 'ai.1925. Min.č. 22,134.
Refomla studia zeměměřického.
Slp'olku6s,. měřický~h úřediníků ,srtá.tlI1ich
a Is,táítníc.h;podniků
v PraQ; e.
Ministerstvo
veřejných
prací pokládá reformu studia zeměměřického za velmi naléhavou,
ne v y hnu tel n o u a dostatečně
projednanou
i podepřenou.
.
Přimlouvá
se proto důrazně, aby požadavku manifestačního
sjezdu čs. zeměměřičll
v Brně ze dne 8. ·února H)25 bylo se
všemožným .urychlením
vyhověno
- v přesvědčení,
že nutno
spořiti ve veřejné
správě,
ale na pravém ,místě a nikóliv na
újmu povznesení kultury a vzdělání širokých vrstev, složek národa.
Ministr:

Srba

v. r.
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Odborná průprava říšskoněmeckých zeměměřiči. nastíněna je přehledně v Allg. Verm.-Nach. č. 5, 6 a 10 roku 1925. Dle rilzných spolkových
státil upravena je nejednotně. Po absolvová.n,f střední školy musí býti
vykonána přípravná praxe v trvání pilI až jednoho roku. (Na př. v Sas,ku
pilI roku, v Prusku jeden rok.) Odborné studium organisováno je: 1. na
vysokých školách technických, a to v Hesensku, Bavol1sku a Badensku.
(a 7 sem€'stre'c'h), v Sa,S1kuaM·eIklellllhursku (a 6 sem.) a u1.a.vTřenojes.t
z.kouškou diplomovou; 2. na vysoké škole zemědělské v Prusku (6 sem.).
jeIŽ ukončeno je státní zkouškou. Dřívější dvouleté studium ve Vltirtember,sku je nahrazeno še~rt:iseme'strovým, jemuž předchází dvouletá praxe
přípravná. Krom ,toho má absolvent, chce-li nabýti karakteru "tandmcssera", vykonati po vysokoškolských s,tudiích dvou- až tříletou odbornou praxi a l.koušku (státní), čímž nabude teprve úplné kvalifikace.
pro samo,srt:atnou službu zeměrnJěříckou.
Vidno z toho, že říš,skoněmecký kolega je bohatě vyzbrojen tOO'reticky a prak.ticky, ježto š e s t let teoretické a praktické průpravy Ulr
ručuje, že kandidát nastřádal sí důkladných vědomosti. Za takových
poměrů nelze se diviti, jak dovede se říš,skoněmecké zeměměřictví repre.Bentovat před celým světem vzá.cnými výkony pra;ktickými, vynálezy
a obsáhlou literární činnoS1tí.
Smutně však vypadá srovnání poměrů říšskoněmeckých 5 touže
záJeiitootí v ,s.amostatném čs. ,státě, kde přec tTaldiice wm.ěm:ěřické vyspělosti je tak p·ěkná. V čs. republice stav sám. a a.kademičti učitelé
podali propracovaný elaborát na dobrou a lacinou refo·rmu studijní před
mnooo lety a proto nemohou nésti nejmenší viny na tom, že naše republiJm stává se posledním stá,tem, kde pro zeměměřiče pražádná !':Itudijni
reforma se neprovádí. Neprovedení úpravy dosavadního s,tudi3i zeměměřického jest velkým k u I tu r ním d I u h e m, kJteré školská &práva
má: dosud spláceti. Doufáme, že splacení toho dluhu neoddálí podobná.
;p'sat.c},sllÚíčinno,g,t 1ng. Legera, který 'V' novinách "VooikJOIV"chcE' řešit
o{}tázku,jež je,8't;ne-sp,om,ě nad' jeho sily.
Jak c'budičce vy'I)aďá 'unes činIlo'st, která má účelem .při.~.piít.
za kla,ždou eE'iIlUk oddlltlování dokonalé studijní <reformy tlltím ,brá.nit
zvýšení odborné úrovně stavu, jehož členové Vl8unuti byIí zákonnými předpi.sy do organisac.e civilně-inženýrské. Vz,pomeňme naproti tomu I\na.h
geodetických lwpacÍlt, jakou je na př. A b e n d rot h, za v:ulělání řiŠ6koněmeckého zeměměříče, a tím horšími jeví se poměry naše'. Týž ve svém
&pisu "PraxÍiS de.s Vermessungsingenieurs",
v r. 1912 již vydaném, zdilra~ňuje v kapitole' o vzdělání zeměměřičil., žetřeb3~ aby kandidáti tOllOto
8tavu, ukončivše maltJuritotl střední školu, vykonali přípravnou roční
pmxi. ·vak 'VY'E.tud'ovaličtyřletý ·odlb·or zem:ěměřiclký a ,prodělali i!(() vYl.\okoi\koIskýchstudiích
11/2 roční praxi další. Požaduje teďy pro "Landmesser~" 6 1/9 roční přípravu ,teoreticko-praktickou.
V r. 1924 nejsou říš&tí Němci příli~ vzdáleni toliotg. požadavku.
0pravdového odborníka.
Nejen v sousedním státě, ale i jinde (BalUn I) proh1oubellO~Nldium zeměměřicke - al~ v č~. republice nehnuto ani pfl\tem na povolaných místech. A za takový;ch poměrů troufáa;ne si nam10UTa.ti svitli,
že jdeme v kultuře souběžně s národy nejvyspě!ejš,ÍllIli!
RM~ka.
Reforma studia zeměměřičskébia. Reforma t>tudia zllydala podnět
li několika článkům ve ~Ve nlto v ě":
,V ČÍsle ze dne 6. března 1925 otiskl Ing. I_egcI', vyd,. t!ť~ rada.
S. P. U., článek, v němž uvádí, že nevýhody plynoud !II úpravy lJ!nma.
jsou větší než vyhody a proto je proti prohloubení.
V čísle ze dne, 13. bi'ezna uveřejnil výbor "Klubu
inženj1''lt
a.
fbeměměřiču
S. P. U." důvody pro prohloubení studia zeměměřiě'skélhQ~
jakož i pro ono usnesení, přednesené na schl'tzi brněnské. V témže ěisle,
v rubrice "Včda a. vysoké
školy"
je zařaděna zpráva:
"Reform'a.
IItudia ~eometrovlikého.Q
V číslu ze 14. března je zabděn llllinek:
"Nová nprav& studia
geometrovského."
Klub inžnnýrll.
při republikánské
straně
zeměděl&kéh~
•. m alo 1'0I nic k é h o li d u nolal členskou Bchlizina pátek 2•. břewna. J925,
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na 17 hod. 30 m. 8 referátem na thema: "Reforma
studia
zeměmencského."
O přeJnášku požádán byl pan vrchní stav. rada Ing. Le~er.
Všickni, kdož očekávali přednášku, byli sklamáni, poněvadž ]'an. prednášející pouze opatřoval poznámkami zprávu O manifestační schuzi brlJěnské'ze" dne 8. února 192\ jak vytištěna v "Země měřičsk
ém V ě8tník u"
jakož i resoluci tam odhlasovanou.
Poněvad7. pan přednášející zaujal odchylné f,tailOviskó ,proti výborovému usnesení "Klubu
inženýrů
a zeměměřičů
S.P.U.," dalo sepr'edpokládati, že uvede zásady svého odchylného názoru, aby bylo možno
srovnávati je se zásadami, jak jsou uvedeny v referátu o schůzi brněnské.
Leč pan přednášející obšírněji uvedl to, co stručně napsal ve "Venkově"
ze dne 6. března tI'. Vytýkal, že se žádá, aby veřejnost přikývla k čtyřletému
studiu, on si však přeje, aby se o věci diskutovalo. Podkladem u nás jsou
rozhodující nase poměry a nikoliv Curych, Záhřeb, Riga, Varšava. Informoval se o reformě z článku p. Ing. Vrby ve "Zprávách
veř. služby
technické".
Praví pak, že několik set mladých lidí bude zdržováno na
studiích o dva roky déle než je třeba. Dále z prohloubeni studia vyplyne
ohrožení katastru. Stoupenci čtyřletého studia jsou ideální, ale nechtěli by
jistě platiti ztrÁtu dv.ou let studentům.
Dálll uvádí že jak ze zpráv ministerstva financí vyplývá, je nedostatek
zeměměHčů ua Slovensku a Pod karpatské Rusí, reformou se tento nedostatek zvýší podstatnč. Reforma pozemková dodá elaboráty ze 6000 obcí,
čímž jistě budou evidence zatíženy ohromně.
Dále praví, že žádná škola nedává úplnou přípravu pro 7.ivot prak. tický a pochybuje, že by některý geometr řeklo sobě, že není schopen
vykonávati svůj úkol. Proto žádá, aby bylo zjištěno. bude-Ii rokem 1925/26
začata reforma studia zeměměřičského - že nebude poškozen katastr.
Po řeči p. vrch. st. r. Leg e r a promluvil vicepresident Inž. komory
Fiirst,
prof. Petřík,
v. 111. rada Fanta,
Ing. llloch.
Inl;' Bukač.
Následující řečníci ze řad kulturních inž. sekční šéf Spitálsky,
min. rada
Topol
a Ing. Vrba
mluvili pro opatrné úvaby, aby se nezdražovalo
chudým studentům akademické vzdělání, aby stÁt, kata str a knihy pozemkové neutrpěly reformou studia zeměměřlčského škody. Ing. Vrb a zvláště
si stěžovnl, že je zeměměřičskými organisacemi napadán, a zejména nelibě
dotkla se ho výtkn v článku Ing". R ů ž i č k y: . "Co positivního vykonal
p. Ing. Vrb a v otázce reformy studia zemčměr'ičského?" (Z. V. č. 2. z r. 1925.)
K tomu pak připomíná, že vše, co je zlepšeno, že o to staral se on, a že
vyřizoval zeměměřičskénávrhy
vždy velice rychle. ba urychleně. Po závěrečném doslovu Ing. Leg e r a ukončil předsedajíci
stručným doslovem
schůzi o 22 hod. 20 min.
L
Kolonisace jako součást pozemkové reformy jeví Syť dú&ledky nejlépe na Slovenf'iku; tomuto účelu věnováno do konce 1924 15.000 ha, jež
přiděleny 1200 rodin. V Čechách činí počet kolonisovanýeh 15 rodin, na
Moravě 40 rodin. Průměrná výměra nových hospodářství obnáší asi 11 ha.
Vliv pozemkové reformy na zmenšení latifundií ukazuje zřetelněsrovnání ro~sahu Zl)hrané půdy s nynějším vlastnictvím íkoncem r. 1924}
pmemkovým. Tak na př. z dřívějších 50.000 ha vlastní nyní Jan 8chwarzenberl!,' 20.000, Jan II. Liechtenstein z 36.000 ha 16.000 ha. Zd'. Lohkowitz
z 11.000 ha 5000 ha, K. Schwa,rzenoorg z 7700 ha 2800 ha. Nastalo
tudíž v některých případech u jmenovaných velkostatkářú
zmenšení pozemkového vlastnietví ekoro o dvě třetiny dosavadní rozlohy, a to v době
pětilet~ činnosti S. P. O.
(Dle Poz. Hef.)

Recense.
Ferd. Houd,ek:
Vojenská mapa. Vydáno ná,kladem
vla"tním
v Prlllze 1924. Stran textu 37 s 33 obrazy. Cena _. Vytiskl Jos. :Mazur,
Praha IV., 208. .
Štábní kapitán Houdek z Vojenského zeměpisného ústavll v Praze
podjal se vděčného úkolu napsati spisek, který populárně, vyličuje podstatu vojell1ské ma,py. N'aše literatura t,()hoto dtuihu ~e~malá, lh1oubkou i roz-
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sahem, třebaže po přeVl'atu nastala velká potřeba českých pójednáni,
učebnic aspis'il o topografii jednajících. První z nich vydal TJplk. M. Černoch "jako nahJédací pomůcku k předná.škálIn v důstojnickém kursu čs.
vojenské ,tlkademie v Hranicích", v malém poČitu výtisků. Vyšla z tislcimy E. Do!b~·O'Vo1néihov
Pi'e,l'Iově 19'20 :p<l'(1
titulem :"Na u ka o t e l' é n li
2. je h o z iná; 'z 'o r ň '0 IV á ni." Nověji vy.šLa kin~h2.škpt. Kytnara:
"P ř íručka
ke čteni
map IJ, tk ·orienta·ci
v 'pří'rodě"
(cena 20 K:č),
mj. Vilo Hauera:
"Nauka
Q
terénu
a mapoznal&tví"
(cena
18 K.č), ~}pl. Hej'dy: "Nauka
o p,ovr'chu
'zemském."
V nejbližší
době ,bude ~dána "T.o po g ,ra f ie" ,od p'pIl. Černoc,ha a 'PP;}. Hejdy.
Je tedy po převratu znamenat zjeiVný wkrok v české literatuře
topografické a po této strán~ lze chovat naději, že mezera odborného
t1sku hude ibflz,o,ne.J.i z,ceLa,;,
aspoň, z v,ětší miry'zapliněna ..
S,př&ek ,škpt. Hcmdllm, vz.niklý ,z 'Přednášelk vodbOlmýc'h kruzích.
nese zřejmě určitý. přeslli5 vyn1ezený cíl: informovati lapidárním vylíčením
v nejhrubšich rysech každého - jmenovitě vojenské prostředí - o podstatě mapy - jak autor praví "m~py vojenské". Činí tak trefně, úsečně
a jasně. Jednotlivé základní pojmy vystihuje, takže představa čtenáře
je uce,lerná. Tu 'a tl<lm ma,lá ne1plř.el8iIl.ost
(IlJa [lIl'. str: 3, kidie,"plánem" nazvána je mapa v měřit,ku až do 1: 50.000, str. 13 "pIM" 1: 25.000,
·str. 32, kde stereotopomeltr Predhumeauův je zahrnut do automatických
při&trojů letecko-fotogrametrických),
nemuže zmenšiti cenu práce autorovy.
PHlohamia
kresbami, j'imiž publikaC€! je dOlpl!'ě~·a,strlr. E,e dP'k.o
HoudJkovo názornějším a úplnějším a i mnohý technik může z jeho
XIX kapitol v lecčems najíti dobrou inlormaci.
Na konci spisku jsou uvedeny ceny map a publik,ací, vydávaných
Vojenským zeměpisným ústavem. [1 list půV'. mapy (1: 25.000) za 25 Kč,
na plMně 'j}()d~elperuí.39 Klč, 1 !list spec. mwpy (1: 75.000) za 3 KIč,
plá,tnem podlepená za 9 Kč, 1 list mapy pochodové (1: 300.000) s údajem
vzdáleností o"ad za 5 Kč.l
Hůžička.
Nové knihy.
In,!!. .T o,s. Kř o v á k: Číselné sedmimístné tabnlky trigl)nometri(}o
1<ých lunkci, upravených prl) počítací stroj. CeIl1a 12 Kč. Praha 1925.
1\itkla,dem vla,stllím.
Ing. Ant. Š tvá n: Fennelův teodolit typu XXV. Rozbor stavby,
čiš,těnÍ a rektifikace. Litografovaný
rukopis vytiskl reprodukční ústav
min. financí. PrahJa 1925, stran 24.
Dr. Ing. VI. S ach:
Záldady technického hospodářství. Vydal Fr.
Borový, Praha 1925, stran 134.
.
Dr. O. P.: Přítomnost a: budoucnost naš~ch vysokých škol, Pm:ha
1925. Vydala PrllJŽská aIk'c. tiskárna, Prailia.II, Liit'wwo~a 3. Cena, 7 Kč.
Sbírka zákonů a nařízení o pozemkové reformě. Díl L za 10 Kč,
díl II. za 15 Kč, díl III. za 12 Kč. K toImu patří Věcný ukazatel k zákonům' a nařízením o pozemkové reformě. Cena 6 Kč. K dostání u administra,ce Pozemtkové reformy, Praha II, Václavské nám. 801.
Vysoké, střední a odborné šlmly v ČSR. v r. 1921/22. Vydal státní
statistický úřad v Praze 1924. V komisí Bursíka a, Kohouta, stran 344,
cena 60 Kč.
VYsoká škola
technická
v Brně.
Jubilejní
vědecký shorník
1899-1924. Nákladem vys. školy technické v Brllě 1925. Stran 190. Tiskla
Polygrafie v Brně.
Daniel L. Hazard:
Results
of Magnetic
Observations
made
by the United States Coast and Geodetic Súrvey in 1923. Spezial Publication
No 102. Washington. Government printing office. 1924.
William Bowie:
Earth
Movements
in California
U. S. Coast
and Geodetic Survey Spec. publication No 106. Washington. Government
printing office 19ZI.
Vuihert:
Les Ana9:1yphes géometriques.
Paris, Libraire Vuibert.
F. A. Buchwaldt:
Les principes
de la Géodésle Statique.
Den
Danske Gradmaaling. 17. Kobenhll.vn 1922.
A n ti \ li: Cenni sulla ihstala:iioni
degli apparati
fotografici
sugli aeroplani.
1925.
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t : 'f~graphie,

Livre II, MéthO'tl~, vygla. v llIOv'ém vydá,ni •.
Dunod,
P.a,řiž, 92 ,ma BOn!lJpo!1r'Íie.
O. L a c m a n n:
Dle Herstellung
der gezeicbneten
Rechelltafeln.
Eiu Lehrbuch der Nomographie.
Stran tOO. Berlin 1923 .
•J. Her r: Lehrbuch der sphariscben Astronomie in ihrer An.endung aul geographische
Ortsbestimmungen.
Stran t06. 2. vyd. Vídeň 192'3.
F. B. G i lb rec h t: Základy vědeckého
řízení práce. N úkladem
M. A. P. Cena 6 Kč. V komisi F. fiívnlÍČ1:l, Pl'aha-Přík&py.
Ing. Jos. K u g I e r: Stavitel1ltví
železniční.
Dil I. Cena 150 Kč.
Pro členy Ůeské matice technické tOOKč. V komisi F. Rivnáče, PrabaPřikopy.
Odborné čldnky v časopisech.
Zprávy veřejné služby technické.
Č. 4:
S,tanovení hranic čs. re'publiky, sděluje odbor III B min. veř. prae.Í. (Definitivně vytyčena byla
11ranice proti Rakousku,
na Hlučínsku, Těšinsku, Oravě. Hranice na Spiši
proti Maďarsku a proti západní Halíči bude skončena letos. Nato bude
vytyčena
hranice proti Rumunsku
a východní Haliči.) Ing-. K. Kostka:
Cejchování vodních prepadll.
Ů. 5: Ing. Jos. Wolf: Využitkování
vodních sil a přehl'ady na řece Dyji. Ing. Jos. Havlíček:
Upravovací plány
Juěst. p.()kr~č'ováni v 'č. 6, 7 a 8. Č. 7 : Ing. V. KolOlmruznik: Měření úhlů
trigonometrické
sítě I. a II. řáidu ve v,šooh ses,tavách.
Journal des Geometres-Experts-Francais
1925:
Leden: F. Gendre: La photographie
aérienne, 1\1. Arnal: Hemembrement. Ing. O. Ismel: L'impOt foncier en Chine.
Únor: Niveau a nivlClle indépendante', R. Danger: Uuion géodésique
e,t géophyBique interna-tionale.
- Livre foncier en Alsaee-Loraine.
Březen:
R. Danger:
Le plan de la. cité, F. Gendre:
Levé~ au
20.000 ,. dans les Alpes en 1924, -- Le remembrement
daus le Ardennes,
- Tarif de consultation
du cadastre:
Schw.Zeitschrift
fiir VermesslIngswesen
und Kulturteclmik
1925:
Leden:
Der gegenwa:l"tige Stand der Revision des eidgen. Lal1dwil'tschaftsgeseJtzes,
S. BeftS{jhmann:
Ermittlung
des FUtchenfehl6'l's
bei FUtchenrechnung
aus Koordinaten,
- Oh. Roesgen:
Les remaniements parcellaires
elt la 'lll'ensuration cad3Js-trale, - G. Albrecht:
Optische
Beoba.chtungs,re.sultate
mit Werffeli-La,tten.
Únor: De'r gegenwartige
Staud ....
(ukončeni),
H. ZOlly: La
méthode des secteurs en tdangulation,
- Auszug aus der Verordnung,
betreffena die Grundbuchsvermessungen.
Březen:
E. Ba,eschlin: Compensation
simplifiée ďune station obH'rvée d\llp'res la "Móthode -des lsecteurs", Auszug ,aus d'er Verord.nung ....
(pokračování),
__ Note Hur le goniost..aldigraphe.
Zeitschrift fUr VermessuDgsweseD
(říŠls1kiOlněm.)19'24. é. 17 a 18: R.
K o h l,s c h ti t tel':
Die Koordinaten
des Zentralpunktes
der deutschen
TIiangula1tion, B u hl': Einig'e GrenzherEltellungen.
Do rn:
Zur Ausbil.dung der Vermessung-sbeamten
der preuJ3j.schen Landeskulturbehorden,
Dr. S c h e f o Id:
Reehtsfragen
ZUl' Grenzvermessung
und Grenzvermarkung. ukončeno v Č. Hl a 20. Č. 19 a 20: E. H a ID mel': Zum Dbergaug
aus einem System gewohnlicherspharischer
Koordina-ten in ein "queraehsiges" System, R a u : Das bayerische K3Jta,ster. t~. 21 a 22: D o l' n y:
Ennittelung
einer Fehlergrenze
ml' Flachenhestimmullgen
aus den Ergebnissen der FW.chenbereelmungen
einzelnEr. im Umlegung-sverfahren
dm'chgefiihrten
Neumessungen.
D e u b e 1: Die Mechanisierung'
der Bandmessung-. Č. 23 a 24 obsahuje počet spisů a statí geodetickýeh
a SIJřízněnýeh disciplin.

Cena 54 fr. Vydal

o

Zprávy spolkové.
Zápis o řádné valné schůzi Spolku čs. zeměměřičů, liOnané dne
22. března 1925 v budově české techniky v Praze. Schůze zahájena. předsedou prof. Petříkem 0.10. hod., poně,vadž v l1stanovcnou dobu v 9 hod.
nesešel se stanovami předepsaný
počet členů.
Před vlastním pořadem valné hromady
promluvil
prof. Pe tří k
O nových
,směrech
!?ro dálkoměrná
určování
vzdálen o s tip
ř i vy měř o v á n í k a t a s tI' á 1nim,
zvláště ve Švýcarsku.
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Nato přikročeno ke čtení zaplsu o minulé valné schůzi. Ing". čtvrtlík navrhuje, aby byl schválen bez čtení, ježto -byl vytištěn .y časopise.
Přijato a zápÍil se schvaluje.
Ing. Švec předčítá pak zprávu j e dna tel s k o u *), .jež se schvaluje bez poznámky. Předseda vzpomíná pak členů spolku, kteří v minulém roce zemřeli. Jsou to pp.: Josef Šrám!, Rudolf Pernica, Tomáš Le·
hovec. Památku jich uctili přítomní povstáním, začež jim předseda děkuje.
Ing. Mikš předčítá pak z,právu p o k I ad n í, podle níž spolek přijal v minulém roce Kč 31.023'36, vydal Kč 17.329'78. Mjr. Kudlička předčítá pak zprávu revisoru učtů, poole níž shledáno vše v úplném pořáJdku
a navrhuje ~e absolutorium. Ing. Mikš zodpovídá pa.k dotaz Ing. Otvrtlíka
a zpráva pokladní i revisorská se schvalují.
Ing. OtVirtlík přednáší zprávu
a dmi n i str a ční
a ú čet n í.
Časopisu vyšlo 10 čísel po 800 v)'iiscích. Vyřízeno 142 připisů,rozeslány
104 upom!oky dluhujícím členům. Zpráva tato se schvaluje.
Dalším bodem pořadu jsou v O' lb y. Leto,s vy;stupují z výboru podle stanov pp.: Petřík, Sůra, Krej~a, KoJman, Náhlík. Usneseno jeunomyslně volit aklamací a na návrh výboru zvoleni pp.: Petřik. Súra,
Krejza, Guldál)., Ná.hlík. Za revisory účtů zvoleni opět pp. Kudlička a
Ruml, za redak,tora zvolen Ing. RŮ:Žička. do redakčniho výboru zvolen
místo resignovavšího prof. Dra Tichého Ing. Papež od S. P. C. Za administrátora časopisu zvolen kol. Vičar.
Přistupuje se k vol n Ý ID n á vrh ů m :
Brněnská odbočka spolku. předložila písemně pě:t návrhů:
a) žádá
se, aby adIlllínistrátoru byla vyplácena. odměna každ(}ročně 400 Kč se zpětnou platností pro rok 1924. Po doporučení pokladníka se návrh přijímá.
b) Dále se navrhuje zv:ýšení členského pří,spěvku na 50 Kč ročně.
Podnětem k tomu je rozšíření čawpisu. Kol. Faltus navrhuje, aby byly
dříve energícky vymáhány příspěvky od dluhujících kolegů a podle v~'sledku aby teprve příštího roku byl zvýšen příspěvek Formuluje pak
svůj návrh tak, aby dlužníci byli upomenuti s pohrůžkou, že jména jich
budou uveřejněna v ča,sopise. 1'0 debatě, jíž se zúčad.tnm pp. Kepka.
Mikš, Růžička" Klega, Švec, Čtvrt1ík, Faltus, Krejza,. Sůra, pi'ijat návrh
kol. Růžičky a švece, z výš i t č len s k Ý pří s p ě vek
n a 4 5 Kč
s p I a t n o,s.t í p r () r o k 1925. Výbor pak Ee zmocňuje, aby učinil
usnesení, jak vymáhati dlužné příspěvky.
c) Žádá se, aby byl zvýšen redaktorský honorář na 200 Kč za
číslo, což by dělalo 2000 Kč ročně. Pokladník navrhuje, aby byl zvýšen
tento honorář vzhledem k finančním prostředkům spolku na 1000 Kč
ročně. Po poznámkách pp. Krejzy,čtvrtlíka"
Bůry přijato zvýliít redaktorský honorář na 1000 Kč ročně.
d) Navrhuje
se, aby byl zvýšen autorský
honorář za stránku
z 8 Kč na 10 Kč a autor abv měl právo na 25 kusú zvláštních otisků
svého článku, bude-li si je' přát. Po dopmučení pokladnika: "e návrh
rovněž přijímá.
e) Konečně se navrhuje. ahy bylo přikročeno ke zpracování a 'rydání zeměměřického kalendáře.
Prof. Petřík doporučuje, aby bylo vyčkáno na vydání Technického průvodce a kalendář aby byl zpracován
jako jeho doplněk. Po poznámkách pp. Faltusa a Sůry při.la,to pověřit.
výbor. aby pi'ipravil osnovu a zvolil referenty pro jednotlivé části. a pak
rozhodl, má-li se kalendář vydat či ne.
Předseda l'ak zodpovídá dotaz kpt. Klegy o článku Ing'. Legera
O reformě s,tlloia zeměměřického ve "Venkově'; a Ing. Kepky () přednášce O povolání zeměměřickém, pořád'ané na popud ministerstva školství a Svazu studentského.
Prof. Dr. Ryša.vý navrhuje dále, aby hyly vysloveny díky Ing.
ůtvrtlíkovi za ,"zorné vedeni administrace. Před;seda pHpojuje též návrh,
poděkovati redaktoru Ing'. Rtržičkovi a red,akční radě. což obojí přijato
a schůze pak skončena.
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Zpráva jednatelská Spolku čs. zeměměřičů v Praze za rok 1924.
V uplynulém roce bylo jednáno o dvou návrzích zákonů, jež se přímo
dotýkají činnOBti zeměměřiČŮ.
'
JeSlt !to jednak návrh zákona na úpravu živností stavebních, pozomhodný hlavně tím, že se dle něho měla rozšířiti působnost stavitelů,
pokud se týká parcelačníchplánů.
Ve Spolku inženýrů lil architektů byl
tento ná,vrh zákona, vypracovaný ministerstvem ohchodu, projednáván
a odhlasován tam projev proti zasahování do oboru civilních techniků
stav~teli, který byl zaslán ministerstvu ooohodu a veř. prací. Druhý: byl
ná.v!fh zákona o oprávnění jednotlivých krutegorií civilních techniků, ,Jl{ldaný min. veř. prací. V něm navrhuje se mimo jiné: určité omezení
působnosti civilních zeměměřičů, ponechává se možnOi&tskládání autor.
2koušky
zeměměřické i ahsolventflm jiných odborů, na nichž státní
2koušky zahmují také zkoušky z vyšší p;eodesie, a navrhuje se odejmutí
autorisace civ. geometra úředníkům ve veřejných služlJách, pokud ji podle
platných předpisů mají. Spolek čs. zeměměřičů učinil příslušné podání
k ministerstvu vař. prací a profesorskému sboru vys. učení technického
v Praze a vybídl i Jednotu civ. geometrů a Spolek Sltátnich měřických
úředníků, aby vypracova.ly podání obdobná.
'
Dále věnova.l Spolek svoji pozorrnost reformě studia geodetického.
Nelze říci, že od loliské valné schůze by tato záležitost nějak podstatně
pokročila.
Ve dnech 6. až 10. června 1924 konal S. 1. A. výroční sjezd v Hradci
Králové. Jednána zúčastnily
se též zájmové slmpiny zeměměřicképři
S. 1. A., které se usnesly trvati na resoluci, schválené na sjezdu 8. I. A.
v Košicích v r. 1923. Na schfizi delegátů skup,in nebyla v~ak tato resoluce
přijata, nýbrž odhlasována resoluce jiná, mající za podklad usne&ení pražského odbom S. 1. A. ze dne 10. března 1924, iloplněné dodatkem, aby
S. 1. A. tuto resoluci předložil min. školství a nár. osvěty a rys. školám
teehni0kým. Přijatá resoluce t!Jdy zní:
"Spolek čs. in'Ženýrů podporuje snahy zeměměřické skupiny o prohloubení studia zeměměřického v předpokladu,
že ptohloubení tohoto
studia nebude míti za důsledek rozšíření jejich oprávnění civilně-technického. ÚPTaVUosnovy studijní a rozvrhů ponechává sborům profesorským
škol technických."
Na loňské vilJlné schůzi byl přijat návrh na svolání manifestačního
Bjezdu všech čs. zeměměřičů do Prahy na červen 1924. Na tomto sjezdu
mělo býti veřejně plOmluveno \) tiavním a nejdfiležitějším požadavku,
společném všem zeměměřičům v nagem Btátě, t. j, o refonně studia
vysúkoškolského.
Vedle toho měl tepto sjezd seznámiti Hasi veřejnost
i s jinými časovými problémy, na př. s pozemkovou refoTIllou a jejím
prováděním v ka,tastr. operáte~h, úale ji ,nčl seznámiti B nejmodernějšími me:1JOIdMni
měřiDkýrmi a ,pod. Na tomJto 's'jezdu měli by pozvani zástupci politických s,tran, ministerstev a odborových organisací též možnost prohlásiti svoje stanovisko k našim požadavkům.
Byl tedy na loňské va.lné schůzi zvolen sjezdový výbor s právem
kooptačním, který měl vykonati přípra,vné práce. Vzhledem k tomu, že
lhůta k vykonáru přípravných prací ukázala se nedostatečná
a doba
letní neje'víla se vhodnou k pořádání sjezdu, navrhla zvolená sjezdová
komise, aby sje,zd byl odložen na r. 1925.
I pojal Spclek sItá,tnich měřických úředníků a Jednota úředně autor.
civ. g-eome,trů záměr, pořáda,ti v Brně oohůzi, na níž by všichni zeměměřiči veřejně manifestova.li pro požadavek reformy vysokoškolBkého
studia.
Sohůze byla ohlášena a konána v Brně dne 8. února 1925, a dlužno
s rado'stí uznati, že se plně vydařila. Zásluha o to patří ve značné míře
koleg-fIm brněnským, kteří, nelitujíce námahy, vykonali veškeré přípravné
práce s uspořádáním
schůze spojené. Referát o schůzi byl uveřejněn
v březnovém čísle Zeměměř. věstníku a stačí tedy zde pouze stručná
zmínka.
Schůze se zúčastnili vedle zástupců všech korporaci zeměměřickýoh - zástupci ministe,rstev (financí, "'pl'avedlno':lti, veřejných pmcí,
železnic), dále zástupci vysokých škol teohnickýoh (českých i německýeh
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z lhQ;by, i B_)~ líetnÝ"Ghstátnícb i aut;onomních úřadft ; dále byli l>litomni
~pci.
klubfi ~anecll:Ýci):.
Po referá.tech. líčících stručně vznik dosavadního studia ~mě~i(',k#~o" jeho nedosta.tky J1'flí). plIlt~ ~ ooh~ v:yp~i
snahy hned
pP'lf~oh, ab8Olv.ent.Ůpo prob;l()ubení stUdia., které ve všecht skoT() soused...
níell ~ch
j~ nyní ji.ž uskutečněno, pOOán přehled' akcí v této věci
podDiknutých 00. vzniku naší, státní, s3ll1li)ll~no'sti, a připojen studijní
~
Dále poukázáno na vý2nam zem6měřiče po stránce národ 0hoapod:áiské i na jejich sobě&taěn08t ve vla.lltním oboru působnosti.
Následovala prohlášení zástupců jednotJivých korporací země~
~řw.lf.'ý,()haúřadii~ dále z.áBtupcftyYS. fíkool technických - vesměs příznivá.
př~seným
požaď'avkům. Též za ministocs,tvo spq-a-vedlnosti a za politické stI:any české učiněny velmi symplllticil:ép.rojevy. Výsledkem jednání
by~ resoluce jednomyslně příjat.áJ, shrnující stručně historický přehled
těchto snah a žá.ilitjící:
,,1. Aby dosavadní dvoulelté studium prohloubeno bylo vzhledem
ua.. pra,xi a pokrok věd geodetiokých na sltudiulll čtyřleté se dvěma státnimi :zkouškami a právem promočním.
2. Prohloubení srtudia budtiržzalo·ženo na přibrání matematických a
aplikovaných geode·tických nauk a encyklopediích oněch věd, s nimiž
zellJ,mn,ěřičse stýká" a to Itruk-aby noví abso~venti mohli se uplatňovati
ve všech obOO'echprací vyměřovacích jak ve službách veřejných, tak i
civilně-technických.
3. Poněvadž o.tá:z.katéto reformy byla již dosrtatečně a všestranně
projednána, račiž ministell'stvo školství a národní osv~y příslušné zbývající práce tak urychliti, aby na počáJtku školního roku 1925í26 byl
řádný zeměměřický odbor na vysokých školách technických již skutečně
zaveden."
Zpráva o priiběhu ma.nifestaění schůze i s resolucí byla rozeslána
jednotlivým ministerstvům a v úvahu přicházejícím činitelům. Schůze, jak
již řečeno, měla ráz dfts,tojný, a je snad možno oeekáva:ti, že povolaní
činitelé se odhodlají učiniti v otázce refo,rmy studia krok kupředu.
Že ovšem zůstanou i nadále od'P'ůrci.refonny, je,st jisté. Třeba tedy
býti na s,tráži a dále hotffievnatě pracovarti.
Z jiných akcí uvádím, že nažádos,t Spolku byla udělena mínisterstvem školství a nál'. osvěty subvence 750 Kč na vydávání časopisu ria.
rok 1924.
Vydáno bylo za redakce doc. Ing. J. Růžičky a spolupůsobení
redakčního výbortl 10 čísel Zeměměř. věstníku, vzorně vypravených, začež pří.sluŠí dotyčným funkcionál'ům zasloužené díky. Podobně i administraci sluší vzdáti díky za bezvadný chod služby administraěnL
Brněnská odbočka konala svoji řádnou valnou schůzi dne
22. února 1925, Spolek posluchačů z,eměměříctví v Praze dne 2. prosince 1924.
.
Poznamenávám, že v dohledné době bude kona,ti Mezinárodní Unie
I;eodetická a geofysikální svůj kongres v Praze, a bylo by žádoucno,
aby es. zeměměřiči se při této příležitosti ",hodným způsobem uplatnili.
Přednesl Svec.
Zpráva o výborové schůzi Spolku ČS. zeměměi'ičů v Praze, k'ona,né
dne 27. biřclz.na1925. Na progrlllIl1Uj'sou volby funk,ci,oná.řů.Předsed:ou zvolen prof. Pe:trřfk,mÍr'top,ředsedy Ing. Súra a ~klm, jedn3,telem Dr. Ryšav~',
zástupcem jednatele Ing. Švec" pokladníkem Ing. Mikš, zapisovrutelem
Kormunda, pořadruteli přednášek Ing. Guldán a Krejza. Spolek státních
měř. úředníkft zaslal opis podání, které předložil minis,terstvu veřejných
prací k zákonu o civilních technicích. Ve smy,slu usnesení valné hromady
o vymáhání dlužných členských příspěvků bude uveřejněn článek Ing.
Krejzy. Po poradě o přípravě osnovy z.erněměřického kalendáře zvolena
tHp.J.eI1ná komise (Dr. Ry:š'avý, Ing. Guldán a Ing. S.oučc,k). Ing. GuIdlÚn
podáJvá zprávu :O intervenci u minÍrsitiffiškiOwstvÍ.
Měřická skupina při odboru S. I. A. v Hrně konala dne 18. března
t. r. valnou svoji hromadu, jež započala přednáškou kol. F i 1 k u k y ml.
o triang-ulaci města Brna. Přednášející podal v hrubých rysech referá,t
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o, D,@jp.(wěi~íchz~~~ních
geodetickýw PlIWech, v ol;v~
Y~J,kéh0,Brna
předložil ori~y
k il'.llo.rmaci bližší, po~~a~
při, to~' WIo ú,zkou ~
činnost min. fIriancí (v. r. In~ AI. Simek) a městského vyměřovacíllo od~DÍ.
Pi'edJlá,ška bud-e příleiltostně uveřejněna v Ze.wěW.řičs~m. Vě~tniku. Po debatě, kiOOráse vyvinula. a dó niž' za.sáh1i kolegové Peňáz
rijkuka. st., Setánek, bylo ~řikročenoo k vlastRi,mu progzamu valné
schůze. Zpráva jednllltele RůžJ(5ky a pokladnikova
vzata. na. vědomí a.
piíikročeno k volbám. Nový prac(,),vní vý\lor skupiny sestává z před,sedy
1,. Kožouška, mistopfedsedy prof. VI. Fi1kjlllky,jednat<ele J. Vrby a členů:
J. Beneěe, E. Faltuse, J. Peň:\za, A. ProklCše, J. Trávlrička. Delegátem
skupiny do brněnského odOOru S. I. A. zvolen opětně Beneš, jeho zástupcem p'r,o,f. FHkwka. Je,t1na.telem skil1'P'i'llyzvo~en J. VrOO,.
Valná hromada vyzývá kole/.!,'Yk hojnému vstupu do skupiny.

Civilním geometrům I
Pi'i :posLední Ietošní va!lllé schůzi SplO:lku .Č'S. zeměměřičů, koooné
~.
boieZJ:HlJ y I'1;a:w, l>ylJa,.,ú.ěa.st rpi<lměmě
slabá.
Z·ejmén.a zhwl
kolegů civilních. by~ 'přibollOOlljeK1iný, a 'ten nebyl z Prllihy. Ač
spol~
vyd:.í.v.á odbm'llÝ stav.o,vs'ký ča,solPis, který ve:mi d,obi',e l'ep'resentuje všechny čs. geometry, přece jeví se zvláště u nás, civilních geometrů;, značná lhostejnost. Co mně přimělo k tomuto článku, byla na
schůzi přečtená pokladní zpráva. V této předneseno též. že členstvo dluhuje as 14.000 Kč. Jedna.io se o vypravení a rozšířeni časopisu, a tu
bylo nutno zvýšiti příspěvky ze 40 Kč na 45 Kč ročně. Kdyby byly zaplaceny dlužné příspěvky, nebylo by bylo třeba nového z,výšení. Na dotaz,
jednoho kolegy v předcházející
schůzi výborové, jak je možno, že tak
veliký obnos se dluhuje členstvem, bylo sděleno, že státní kolegové
téměř všichni správně své povinnosti plní a příspěvky plaJ'tÍ, ale že jsou
to kolegové z řad civilních, kte,ří neplní své povinnosti v tomto směru
a příspěvky i za několik let dluhují. Jeden z, kolegů poootknul, že by
mohli kolegové z, řad civilních alespoň v nynější době příspěvky platitI.
Ač vím, že nemá z řad civilních kolegů žádný na růžích ustláno, přece
j,sem dal návrh" aby prostě jména těch kolegů, kteří neplatí řádně, byla
v časopise uveřejněna. Návrh můj byl na valné schůzi jedním z kolegů
opakován a postoupen pak novému výboru k dalšímu jednáni.
Nedovedu si dobře představiti, že koleg'a si dává zasílati několik
let časopi,s, a ,snad ho také někdy čte, a při tom by si nedovedl uvědomiti,
že je potřebí, když ten č,asopis odbírá a čte a je členem spolku, aby také
platil pří~pěvky, Tak daleko snad to s námi nedošlo dosud!, abychom
za rok nemohli zapla1titi 40 Kč na ča,sopis!
Snad mi prominou kolegové, že tímto způsobem chci některé upamatovMi na jejich povinnosti, myslím však, že kdyby byl jiný z civilních gelometrlL ipi"ítomen, Ž,Q by učinil toté,ž.
Ing .. J. Krejza.

Zákony a nařízení.
Výnos č. j. 2663/25 pres. ze dne 31. ledna 1923, S. P. Ú. o zadávání prací civilním technikltm a povinnosti pří dělových komisařrt
Při revisích pl1ací přfdělových komisařů v r. 1924 bylo zji::itěno, že
civilní technikové, pracující na komisariátech, činí někdy opatření i v takových úkonech, jež jsou vyhrazeny komisaři, m" př. rozhodování
(}
čís e I n Ý c h přídělech. Napiroti tomu někdy nejsou příděloví komisaři
dosti podrobně informováni o stavu p'řídělového řízení a ponechávají
civilním technikům příliš široké pole působnos<ti. Tím dochází místy
k určitým situacím, které nelze považovati za žádoucí.
S. P. Ú. bude proto zadávati letos práce spojené s prováděním pozemkové refouny civilním technikům zpravidla teprve p o číselném přídělu, když byl vlastní }1ersonál přídělového komisaře zhruba načrtl umístění
přídělcú v grafickém plánu. V těch p,řípadech, kde bU<1evz,hledem k ne~
dostatku vlastniho personálú nutnou spolupráce civilních techniků také
při číselném příd.ělu a ostatních pracech, spojenych s přídělovým Hzenim,
musí si komisař dáti personálem civilních techniků denně referovati o
běhu a, stavu řízení a o všech vážnějších disposicích sám rozhodovati.
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Příděloví komi~ři Jsou plně zodpovědni za přídělové práce ve svém
obvodu i v těoh případech, kde spolupracují' civilní tecfuůci.
Předseda;
Dr.Viškovský
v. r.
Vyhláška Inženýrské komory pro ČSR., č. 535/25, doporučuje užívání
jednotné
klausule
pro
ověřování
plánů
civilními
g e o m e t r y tohoto text,u: ."Stvrzujisprávnos.t
tohoto plánu; vyhotoveného mou kianceláří ; dovolená mez přesnosti, &tanovená min. nař. ze dne
9. února 1907, Č. 29 ř. z., není překročena;, dělicí, čáry byly na místě
•...... , a mojí kanceláři zaměřeny dne
192," Za ,slova - dělicí
Mry byly na místě - vepíše se, jakým způsobem byly dělicí čáry vyznačeny: buď vymezníkovány, v'ykolikovány, nebo určeny jsou plotem,
rohem budovy čp. a pod.

Různé zp~ávy.
Řešení geodetické úlohy z čís. 2. Z. V. 1925 zalsIali dOlílud :pánové:
Ing. A. New.oitn}'. m. kom. v Mostě aJM:l CÍ8al', m. ·k,om. v T,renčÍIlJě
{dvojí způsob). Nejlepší fcšení uv·eřejníme Cl()I nejili'ív~.
Jubilejní sjezd Spolku čs. inženýrů konán hude v Praze od 20.
do 2-1. června t. r. Program jeho uveřejníme v příštím čísle· Z. V.
Týden říšskoněmeckých ~eodetů bude uspořádán poprvé
po válce
v Kolině nad Rýnem v první polovici měsíce srpna t. r .. Dne 2. a 3. srpna
budou odbývány ,schůve zeměměřických organisací, dne 4. až 9. srpna
konají se odborné přednášky ze všooh odvětví g-eodesie'. Současně jest
v Kolíně jubilejní výstava, na které budou Vyloženy též dokumenty čínnosti zemooJllěHcké (plány, sltroJe :wWi). Na 20 firem: bude vysta,vovati své jemno'lllechanické vÝ:l'obky. V předsednictvu čEistném a v pracovním výboře čínni jsou krom vJ'lznačných osobností místních i vynikající
geodetí Německa.
Česká vysoká škola technická v Brně má v letním semestru 1925
celkem 1557 posluchačů (z toho 1431 řádných). Na učebném běhu ke vzdělání zeměměřičů je zapsáno 57 posluchačů.
Dům Inženýrské komory pro čs. republiku byl 28. března 1925 slavnostně odevzdán svému účelu za přítomnoslti zástupců korporací technických a ústředních úřadů.
Zvýšení činnosti S. P. Ú. na Slovensku a Podk. Rusi vyvolalo potřebu přeložiti tam 44 úředníků z Oech a Moravy. Z toho je 6 zeměměřičů,
10 iIllž,en5-růalgrCl.lOmie, inženýrů sta,v. a kult. a 20 agronomů.
Pracovní
sekce
Int. komory
v Brně čítala dnem 31. prosince
1924 celkem 274 civilních technikiL Z toho bylo s autorisací: inž. stav. a
geom. 22, inž. stav. 83, arch. 8, inž. pro stavbu stroja a elektrotechniku 14,
inž. kult. a geom. 7, inž. kult. 9, in~. lesního a geom. 5, inž. lesního 3,
inž. pro techn. chemii 8, g e o m e t r a 92, inž. horního 23. Kvalifikovaných
asistenta bylo pl-ihlášeno 103.
Je dobře si připomenout, že civ. geometři, ač čítají plnou třetinu
členstva sekce, mají pouze 1 člena v představenstvu sekce. Civ. inž. stavební, kterých je 105, mají trochu lepší situaci, majíce členy dva. Poměr
tento je nezdravý a nespravedlivý a jen z toho lze usuzovati, jak ztěžuje
se nám práce za reformy stavovské v rámci komory. Není to projevem
nesnášenlivosti, vzuiká-li názor, že třeba dosavadní zákon o volbě představenstva komory změniti aspoň v tom smyslu, aby kategorie vykazující
mizivý počet členstva spokojily se jedním zástupcem pro celou komoru.

e

Zpt'ávy osobní.
Dr. J. S to c k Ý jmenován honorovaným docentem "hospodářských
a finančnícli poměrů v OSR." na vys. škole speciálních nauk v Praze.
Ing. Jas. ClI n á t ·z min. ve'ř. prací jmenován měřiekým radJou,
Fr. S t o I z €lI ,definít. měř. a,djunktem ve S't,a,v'llměř. úředníků ka,t'il8,tru
d,aně ploJzemko·vé na Slov CiIl:SJku.
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