
ZEMĚMĚŘIČSHÝ vĚsTníH
o p~osekávání lesů při tdangulacícb.

:Měř. rada triang. kanceláře Alois Š i ID ek.

Při provádění nové triangulace na Moravě a Slovensku byly
shledány na různých trigonometrických bodech stopy po lesních
průsecích, udělaných již před mnoha lety neb v čase války, za
účelem uvolnění některých visur. Zkouška, na které okolní trigono-
metrické body průseky směřují a jak byly založeny, prokázala, že
v dosti případech káceno bylo v lese zbytečně mnoho stromů a
někdy i bez úspěchu.

Aby se předešlo škodám"lesům tím způsobeným, jest vhodno
mladším geodetům uvésti jednoduchý způsob, jak mají lesní prů-
seky prováděti, aby s naprostou jistotou docílili potřebné visury.

Jsou tři případy odstrallOvání překážky, pro kterou není
viděti s daného stanoviska na některý z okolních bodů trigono-
metrické sítě: Les jest bezprostředně u stanoviska, poněkud dále,
a uprostřed visury.

1. V případě prvém vypočteme si pro dané stanovisko dva
směrníky; jeden na některý z viditelných okolních bodů nově
vytyčené sítě, druhý na bod lesem zakrytý. Dle prvého směrníku
orientujeme stroj na stanovisku postavený, a druhým stanoveným
směrem pak kácíme stromy v šířce 4-6 m. Nemá-li trig. bod
lesem zakrytý dosud souřadnic, není bodem staré katastrální sítě,
nutno je nějakým jednoduchým způsobem stanoviti; buď přesným
odpíchnutím z originální mapy, neb trigonometrickým výpočtem
aspoú z jednoho trojúhelníka.

2. Nachází-Ii se les na svahu kopce, několik set metrů od
stanoviska, a není-li třeba průseku dlouhého, možno ho učiniti
i bez stroje (obr. 1.).

V blízkosti stanoviska A vyhledáme místo O, s něhož je
viděti potřebný trigonometr B, a vytýčíme naň přímku. Na tu
spustíme se stanoviska A kolmici 10,1 a pečlivě ji pásmem změříme.
Potom v určitých intervalech po 20 neb 100 m na pomocném
směru CB odměřených, vztyčíme kolmice a naneseme na ně tutéž
délku, jako má kolmice 10,1 s ohledem na to, že vzdálenosti překážky
v poměru ke vzdálenosti trigonometru B je malá. Vrcholy kolmic
10,1' 10,2' ks a 10,4 udávají nám směr průseku.
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· Jedná-li se však o prúsek dlouhý mnoho set metrú, počínající
obdobně v určité vzdálenosti od stanoviska, nutno pracovati již
opatrněji. Pro orientaci stroje na stanovisku použije se již nejméně
dvou vypočtených směrnikú, a počátek osy prnseku na okraji lesa
musí se též přesně určiti. Odtud pak, po správném zaměření na
stanovisko a občasném zpětném kontrolování, řídí se káceni pře-
kážejících stromú. .

3. Nezřídka vyskytnou se uprostřed visury neb ve vzdálenosti
více kiIometrú na vršcích lesy, které vidění ruší neb znemožiÍují.
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ZjIstíme tedy nejprve přibližně místo překážky následovně: Vypoč-
teme prúsečíky sekčních čar příslušného listu mapy, v němž překážka
je zobrazena, s naším směrem, a vkreslíme jej do mapy. Pak od-
měříme pásmem kolmou vzdálenost od nějakého pevnéhó bodu
v mapě zobrazeného, na tento směr, pokud možno v místech, odkud
bychom uviděli buď počáteční neb koncový bod směru, orientujíce
se při tom busolou. V těch místech postavíme dva neb tři signály
v přímce kolmé ké směru, a vzájemnou vzdálenost jejich přesně
odměříme.

Příklad prúseku na "Bučíně" ye směru Nebovid - Rapotice
(obraz 2.).
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Místo prO' postavení signálu 1 a 2 na Bučíně zjištěno pomocí'
trigonometrického bodu nalézajícího se na nejvyšším bodě hory.
BučÍlla tím, že od něho odměřena kolmá vzdálenost na směr
Nebovid-Rapotice. Vzdálenost signálu 1-2 rovna x + y =72'35 'm.
Pak zaměřeny směry Svinošice signál 1 a signál 2 s trig. bodu
Nebovid a usměrněny dle směrníku

Nebovid-Svinošice 6 = 186°56' 23" Sv1,1't(;{ice
" signál 1-106° 30'00"

106o 32'56"
" signál 2=106°55'01"

Hlezi tyto tři směry zařazen směr Nebovid~
Rapotice 106° 32' 56".

Jeví se tedy diference ve vteřinách:
signál 1 } 176"
Nebovid-c-Rapotice }
signál 2 ,1325"
dohromady 1501".

Odpovídá tedy vzdálenosti obou signálů x + y = 72'35 m ..
1501 vteřin. Pak také 176" odpovídá vzdálenosti

_ 72·35X 176_ 8'48
x- ,1501 - . m

= 72'35 X 1325= 63'87 kontrola 8'48
a y 1501 m, +63'87

72·35m.
Úseky x a y na přímce 12 stanoven je přesně bod ve směru

Nebovid-Rapotice. Na ten postaven stroj, zaměřeno na'Nebovid,
a p~k ve směru opačném stanovena osa průseku. . '

Děláni průseků zasahuje do privátních práv majitele a prato
vykonává se vždy s jeho' svolením, neb dotyčné lesní správy
s poukazem na § 138 a § 139 instrukce z r. 1817 ku próvádění
zemského měření a § 93 instrukce ku provádění měření katastrál-
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ního z r. 1865, k.teréžto paragrafy jsou dosud platné. Je-li lesem
zakryto vice než jedna neb dvě visl1ry,prťJ.sekneděláme, a stavíme
raději měřickou r«lzhlednu.Aby tedy les byl co nejméně poškozen,
omezime se na průseky jen v případech nevyhnutelně nutných,
na př.: abychom nemuseli pro jednu visuru stavěti rozhlednu 25
neb 30 m vysokou, aneb vyžaduje-li toho konfigurace trajúhelníků,
které by se jinak nedocílilo.

Kácení stromů je lépe pro>v$stiv zimě, aby se dřeva mohlo
použíti jako dřeva stavebního. Sířka průseku 6 m při zemi stačí
pro každou vzdálenost; vidime jím dobře pyramidu na vzdálenost
30 km. Při vzdálenostech větších signalisujeme obyčejně heliotropem,
takže pro takový případ by stačil i prusek užší, ale dabře založený.
Mimo to řídí se šířka průseku též druhem a výškou porostu.

V nižším porostu postačí menší šířka, v porostech 22-27 m
vysokých uvedenou šířku teprve dle potřeby na obou stranách
upravujeme.

Podotýkám' ještě, že je nutno před prosekáváním lesa se
nejdříve přesvědčiti o totožnosti použitých trigonometrických bodů
a o správnosti jich souřadnic.

Geom. E. Faltu8.

Pod tímto titulem přineslletoší "Zeměměřičský Věstník" č.2
promyšlenou úvahu p. kol. H. Š r ů t k a, příslušníka našeho stavu
úspěšně činného v odboru Spolku čs. Ínž. a architektů v Hradci
Králové.

Předmět této statě jest velm~časový a je proto účelno pro
informaci kolegů našich, zmíniti se o akei, kterou podnikla měřická
skupina při odboru Spolku čs. inž. a arch. v Brně za tím cílem,
aby v rámci této významné korporace vysokoškolských techniků
snahy zeměměřičů o zavedení řádné osmisemestrovéstudijní reformy
byly pochopeny a názory, vyplývající z jisté nekritičnosti případně
přežilé a přejaté z dob minulých, byly podrobeny rozboru a revisi.

Kolegům známo jest, že odbor Spolku čs. inž. a arch. v Brně
se ~plně - zásluhou předsedy Ing. K. Rys k y a jednatele Ing.
K. Simka, profesorů vysoké školy technické v Brně-připojil
k požadavkům, jež organisace zeměměřické ke studijní reform(\
zaujaly. Oznámil též své usnesení ostatním odborům a vyzval je,
aby podobně učinily a věc zeměměřičův zájmu všech vysokoškolsky
vzdělaných techniků podporovaly. Své usnesení sdělil také minister-
stvu školství a. národni osvěty, jakož i českému vysokému učeni
technickému v Praze. Akce tato šla skoro současně s podobným
krokem, který zahájil neodvisle odbor Spolku čs. inž. a arch.
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v Hradci Králové. MěřickA skupina v. Brně -. jediné to dosud
sdružení zeměměřické ve Spolku čs. inž. a arch. - vítala Il)VI$em
s uspokojením akci odboru Králové Hradec. Vycházejíc ze stanoviska,
že celá ()tázka reformy jest zeměměřiekými or.ganisaeemido detailu
propracována, přidržela se hotových návrhů o reformě (viz "z. V."
roěnik 1920), a zahájila činnost v tomto ,směru. Setkaly se tedy
zcela samostatn.ě podniknuté akce na jedné eestě.

V tomto časopise stala se již zmínka {) tom, jak jedn()tlivé
odoory Spolku {Ss.. inž. a arch. se k otázce reformy postavily.
Kolegy jistě zajímá znáti p~sné znění oněch projevů, které jsou
více méně .od našeho stanoviska odlišné.

Budiž tu proto uveden v celém rozsahu nAzor, jenž na pn-
klad zaujal v této záležitosti loni odbor. Spolku čs. inž. a arch.
v Olomouci. Jeho doslovný text jest tento:

,,1. Odbor Spolku čs. inženýrl.l a architektů v Olomouci
nesouhlasí s obecným rozšířením studia zeměměřického na čtyři
roky. Doba studia se nemá dle jeho názoru prodlužovat, a má
býti přiměřená praktické činnosti tak, aby absolventi vycházeli
mladí a náklad studijní se nezvyšoval.

2. Doporučuje, aby studium zůstalo dvouleté a pro specielní
pracovníky byla možnost rozšířiti kvalifikaci dvouletým absolvováním
dalších specielních předmětů a druhé státní zkoušky.'

3. Návrh královéhradecký svým odůvodněním o rozšíření
kompetence v praksi tedy vlastně zrušením samostatného studia
měřického a nahrazením novým odborem stavebním (případně
kulturně-technickým) jest v zásadním odporu s brněnským.

4. Nepokládáme uoolným rozštěpovati odbor stavebně-tech-
nický, když v praksi se mu stále více konkuruje stavebními podnikateli
bez odborně technického vzdělání (staviteli, mistry zednickými a
tesařskými, mistry luk.ařskými a vodohospodářskými, ba i akor-
danty), za to doporučujeme zřízeni specielních stolic pro jednotlivé
předměty, podobně jako v chemii, aby se mohl posluch.ačspecielně
vzdělati.

5. Rozšíření čistě zeměměřického studia na čtyři roky dle
brněnského návrhu by nutně mělo za následek pro obyčejná
měřeni zřízení středoškolských škol měřických, poněvadž jest
jisto, že by několikaleté studium středoškolské pro tyto práce,
~teré tvoří snad 90% prakse civilní í evidenční, dostačilo, tak
jako v cizině (Landmesser) a tím by jediný odbor technický,
kde~má technik dosud vylučně postavení, toto postavení ztratilo.

6. Zlepšení postavení absolventů dosavadních kursů měřických
neúměrným zvýšeným požadavků na příští absolventy není správ-
ným řešením otázky."

Měřická skupina při Spolku čs. inŽ. a arch. v Brně odpo-
věděla na tento projev přípisem, který zaslán předem odbGl"u
v Brně a jehož znění je toto:

"Na projev nesouhlasu, který odbor Spolku inž. a arch. v 010-
ID.oucisem zaslal, reaguje odbor Spolku inž. a arch. v Brně tímto
r~kladem :
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Ad odst. 1. Dvouletý běh pro zeměměřiče zřízen byl z nOllze,
aby ministerstvu financí opatřen byl rychle dorost pro evidenčni
službu. Avšak již prví absolventi na sjezdu r. 1900 a 1903 žádali
prohloubeni studia, které docela nevyhovovalo požadavkům civil-
nich geometrů. Mají-li čs. zeměměřiči býti teoreticky připraveni,
aby se mohli upla..tnitiku prospěchu veřejnosti ve všech oborech
vyměřovací praxe, musí jich dosavadní studium býti prohloubeno,
což žádala již "Stálá delegace rakouských architektů a inženýrů
ve Vídni". Gs. vysoké školy technické s vysokou školou země-
dělskou uznaly to za nutné a podepřely tím úsili zeměmětických
spolků i praktiků, jakož i názor odboru Spolku inž. a arch. v Brně.
Návrhy českého vysokého učeni technického v Praze, české vysoké
školy. technické v Bruě, vysoké školy zemědělské v Bruě na pro-
hloubení dosavadního studia zeměměřického na samostatný čtyřletý
odbor, zřejmě vyvrací mínění, že studijní náklady jsou směrodatny
pro úpravu stávajícího odborného vzdělání zeměměřického.

I krátkost studia nevyvolává vždy chuť k návštěvě určitého
odboru, což vidět nejlépe z toho, že počet posluchačů "kursu"
zeměměřického v čs. republice klesá rok od roku, ač by se zdálo,
že živá poptávka po zeměměřičích zvýší počet posluchačů. .

c Ad odst. 2. Kurs zeměměřický má svůj specielní ráz, ale
původní účel odchovávati rychle úředniky pouze pro službu při
evidenci katastru dávno již vykonal. Přítomná doba klade na
zeměměřiče zvýšené požadavky, neboťpotřebuje jich při pozemkové
reformě a agrárních operacích, při železnicích, pti "ýkupu pozemků
pro vodohospodářské stavby, při nivelaci, mezinárodních stupňových
měřeních, při evidenci katastru i novém niěření, při vojenském
mapování, ve službě zemské i městské, ba i státní službě stavební
(min. veřej. prací - Slovensko) a jiných úřadech, jakož i ve službě
privátní a zvláště za civilní techniky. Nutno tedy v čs. republice
órganisovat výchovu dorostu tak, aby byl dle jeho širokého upotře-
beni a dle oboru působnosti zákony zaručeného, patřičně vyškolen.
Toto prohloubeni zeměměřického vzděláni může dáti jen nový
samostatný odbor zeměměřický, vzniklý přeměnou a rozšifenim
dosavadního "kursu".

Při nynější organisaci cvysokýchškol technických je nemožno,
by absolvent kursu zeměměřického mohl se dále specielně zem ě-
měř i ck y vzdělávati; skládání II. státní zkoušky na některém
dnešním oboru nelze přec považovati za účelné p:;ohloubeni kvali-
fikace zeměměřické.

Ostatně obsah odst. 2. je v rozporu s názorem projeveným
V odst. 5., kde odbor Spolku inž. a arch. staví se proti výchově
dvojího (nižšího a vyššího) dorostu zeměměřického,neboť v odst. 2.
mluví o ponechání dvouletého "kursu"a dále též o možnosti roz-
šifení kvalifikace dvouletým·absolvováním dalších specielních(země-
měřických?) předmětů a druhou státní zkouškou.

Ad odst. 3. Návrh odboru v Hradci Králové má stejně
ušlechtilou tendenci, jako náv!,h odboru v Brně: zvýšit vzdělání
zeměměřiče a podporovati mravně stav vysokoškolsky vzdělaných
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techniků, kteří pracují po 25 let o reformu studia - bohužel až
dosud bezvýsledně.

Návrh odboru brněnského uvádí přímo učební osnovu a to
í v detailech, z nichž patrno, že nenahrazuje kurs zeměměřický
"odborem stavebním ani kulturně-technickým", nýbrž rozJituje
nynější kurs na odbor zeměměřický. Nelze tedy brněnskému návrhu
činiti předchůzku, že zavedením několika potřebných encyklopedií
ze stavebně-inženýrských věd stane se zeměměřické $indium rázu
stavebně-inženýrského. Proto také doufá odbor Brno, že návrh je
proveditelným a pro inženýry stavební i kulturní přijatelným,
ježto ani obor působnosti budoucího zeměměřjče nerozšiřuje se na
jejich úkor.

Ad odst. 4. Zřízení zeměměřickéh9 Qdboru není rozštěpením
odboru stavebně-technického, jak připis uvádí: vyplývá to zřetelně
z fakta, že samostatné studium zeJll-ěměřické od 'let již existuje
v podobě t. zv. kursu zeměměřiekého. Ostatně zeměměřiči, jako
zvláštní stav mezi civilními techniky, byli již od r. 1850 v činnosti
a skládali zkoušky u zem. staveb. ředitelství dříve než ostatní
civilní technikové. Nařízení z r. 1800, 1887 a 1913 o civilních
technicích mluví o zeměměřiěícll~jako o samostatné složce vysoko-
školsky vzdělaných teflhniků. Proto zmiňovati se o konkurenční
činnosti stavitelů, mistrů zednických atd. v souvislosti s činností
zeměměřiče a reformou jich studia, nejeví se býti dosti vážným.

Odbory A, B inženýrského stavitelství vychovávají ,dnes
inženýry pro specielní službu stavební a projekční a pro tyto
některé discipliny geodetické jsou prostředkem pomocným; však
pro absolventa zeměměfictví je úplná znalost těchto disciplin
cílem. Proto je nutno soustřediti vzdělání zeměměřiče na samo-
statném odboru, kde by se veškeré zeměměřictvi úplně přednálíelo
a kde by přirozeně i. stavební či kulturní inženýr, jehož vede
zvláštní snaha též po specielnim vzdělání zeměměřickém, také
vzdělati mohl. .

.Ad odst. ň, Odbor v Brně nesdílí obavu, že by rozšíření
zeměměřického studia na čtyři léta mělo za následek zHzení
středních škol měřických, ježto vykonávání funkce civilně-země-
.měřické je podmíněno splněním jalilných zákonných ustanovení
(vysokoškolské studium). :Žádá-li nyní, samo min. financí rozšíření
studia dosavadního na čtyři léta pro své měřické úředníky, je
z toho patrno, že ve státn,í služ1lě by středoškolský zeměměřič
nenalezl zaměstnání.

Ad odst. 6. O zreformování studia zeměměřického usiluje se
od 25 let, t. j. od té doby, kdy první zeměměřiči vyšli z "kursu",
ač měli zaručen nárok na týž postup. jako ostatní vysokoškolští
technikové (viz výnos rak. min. financí z 19./rV. 1899, č. 30754).
Přes to zeměměřiči jen z věcných důvodů usilovali a usilují o
reformu - a to o dobrou, stavu i státu užitečnou reformu - a
proto odbor brněnský k této akci cele se připojil.

V zájmu podpory našeho členstva a v zájmu všech vysoko-
školských techniků tudíž bude, zreviduje-li odbor Spolku inž. a
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arch. v Olomouci svoje stanovisko - na kterém se usnesl patrně
bez dostatečných informací odborných - a přikloní se k názoru,
že refo'rma studia zeměměřického v tom smyslu, jak odbor brněnský
ji podporuje, jest i pro něj přijatelná a ve společném zájmu
ygereehnickém odpornčení hodná."

Neni dosud známo, změnil·li odbor v Olomouci svůj názor
na způsúb řešeni studijní reformy zeměměřické, ale jedno je jisto,
že kolegové z řad našich, sdružení v tamnim odhonI, mají přiležitost
zasáhnout. do celé záležitosti a ve spolkových jednáních odboru
osvětlit vše, co zůstává - přes to, te odpověď měřické skupiny
je obsažnější - nevystiženo, případně nesprávně posuzováno. Na
ně spoléhají ostatní zeměměřiči a jsou při tom nrlnění, že se jim
zdaří potřebu reformy obhájiti a odbor Olomouc přivésti ke změně
loňskébo usnesení podobně, jako se to podařilo hrstce našich
kolegů v Košicích.

V přítomné době očekávají kruhy zeměměřické, že ústředí
Spolku čs. inž. a arch. v Praze pronese zřejmě také svůj uázor
o nutnosti reformy studijní ve smyslu prokázaném spolky země-
měřickými, českými vysokými školamitechnického směru a inženýr-

- skou komorou, bez ohledu na to, zda došly příslušné projevy všech
odborů Spolku' čs. inž. a arch., či nikoliv.

Věc sama je značné důležitosti a čas volá již po sdělení
přesného ,ynoviska, které znrlněné.ústředí zaujímá. Jest dvojnásob
naléhavým-Oproto, že nikde v ČSR. nenajde se tolik jednotlivců,
exponujících se zaujatě proti věcně a vážně zdfivodněné potřebě
studijní reformy, jako v jejím středisku. Poněvadž tito jednotlivci
jsou většinou organisováni právě v řadách Spolku čs. inž. a arch.,"
je nutno, aby tato korporace déle neváhala a svůj názor projevila,
neboť již rok uplynul, co odbor v Hradci Králové a v Brně celou
záležitostí pohnu!. Mezi tím jak ve Spolku čs. inž. a arch., tak ve
spolcích zeměměřických pronáší členstvo přání zcela otevřeně za
účelem splynutí všech vysokoškolsky 'vzdělaných techniků v jednu
organisaci po příkladu inženýrské komory. Okolnost, že by ústředí
Spolku čs. inž. a arch. neřeklú otevřeně své stanovisko stran zmí-
něné reformy, bylo by této snaze na závadu.

Očekáváme, že ústředí Spolku inž. a arch., v jehož předsed-
nictvu je řada.. osobností znalých nutnosti reformy dosavadnich
"kursů ke vzdělání zeměměřičů", dovede rozpoznllttplytkost námitek
proti osmisemestrovému studiu zeměměřického inženýrstvi. Svým
rozhodnutím, že souhlasí s bezodkladným zavedením osmisemestro-
vého zeměměřického odborn, nejen mravně posili celou kategorii
svých členů, ale podepře i snahy valného sjezdu ke splynutí spolkú
zeměměřických se Spolkem čs. inž. a arch., nehledě k ostatním okol-
nostem, z nichž v prvé řadě bude míti zisk státní správa a veřejnost.
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Recense.
Emploi de la photographie aérienne aux levés cadastraux

et aux levés géographiques. Rapport sur les étudcs techniques effectuées
en 1919 et 1920. Vydalo francouzské ministerstvo pro osvobozené země za
redakce H. Roussilhea. Tiskl HaUu v Paříži 1921.

Část I. Úřední tato publikace opírá se v mnohém o práce Roussilheovy,
uveřejněné v ri'tzných brožurách, kde probírány jsou podmínky pro konstrukci
přístroje, převádějícího šikmé snímky letecké (centrální projekce) v plán
(orthogonální projekce), pro t. zv. apparei! ue photorestitution
model 1918. Doplňuje a podrobně vyšetřuje funkci modeli't 1919 a 1920,
lišících se jen v detailech od pi'tvodního typu. Nejd&ležitější část přístroje
tvoří promítací objektiv s Qhniskovou vzdáleností .f = 500 mm, jenž je stejný
s objektivem, kterým brány snímky, pro převedení v plán 1 : 1000 až 1: 2000
určené. Před objektiv staví se plotna fotografická, osvětlená skrze čočku
elektrickou lampou a obraz její promítá se na desku, opatřenou fotografickým
papírem. Deska obdrží příslušný sklon a postaví se do vhodné v7,dálenosti
dle toho, jaké měřítko plánu je žadáno. Propracování tohoto zdánlivě jedno-
duchého principu je po stránce teoretické v publikaci detailně vyznačeno
i s udáním hranic možných chyb, takže zaručena .ie jasnost převedeného
snímku i potřebná přesnost plánu. Při tom je vždy rozhodující váhy převýšení
území: rozdíly výškové nemají býti větší než ±40 m, neboť pak zkreslení
situace nedosahuje hodnoty O·lmm.

Di'tkaz o upotřebitelnosti převáděcího přístroje podán r. 1919. kdy
ofotogL'afováno letecky území obce Serris, která měla katastráln.ý "\>lánod
r. 1914. Tím dám přímo možnost srovnání stávajícího elaborátu plánem,
jehož základem byl vzdušný snímek šikmý z v'ýše 2000 m a převed~nýpak
zmíněným aparátem restitučním do měřítka 1: 2000. Porovnáním obou pllini't
i přírody zjištěny odchylky v situaci vytvořené převedeným plánem v maxi-
mální hodnotě 0'2 mm, což při niěřítku 1:2000 odpovídá 40 cm. Uplný souhlas
byl častým zjevem *).

Zvýšení dosažené přesnosti bude provedeno, jakmile začne býti užíván
při leteckých komorách nový závěr objektivový a zařízení, které zahrání
nestejnému srážení převedeného snímku.

é á st II. Aby snímek letecký mohl býti využit pro plán, nutno znáti
aspoň 3 body na snímku /zobrazené jejich prostorovými souřa.dnicemi,
ohniskovou délku objektivu, jímž vzat snímek, pak přibližnou výšku létadla
a sklon plotny v okamžiku fotografování. Tyto hodnoty umožní však jen
přibližné postavení stroje resp. jeho součástí, takže teprve novým přibližo-
váním a úpravami lze docíliti definitivních poloh plotny, objektivu i rámu,
kde jest napjat fotografický papír. Uvésti 3 body základní vynesené v daném
měřítku na kopii v soulad s jich obrazy, je obtížné při ri'tzných výškách
jejich: v tom případě nutno pomocí zvláj,tního abaku převést je do centrální
projekce a teprve hledati koincidenci príslušných 3 bodi't na plotně.

Převedení snímku v plán trvá průměrně necelých 40 minut, neCitaje
v to čas, nutný k vysoušení papíru fotografického.

Č á s t III. Kdežto v prvních kapitolách spisu jednáno je o převedení
vzdušných snímki't šikmých v plán měřítka 1: 1000-1: 2000, nazna{íuje část
tato podmínky pro konstrukci plállli středních měřítek 1: 5000-1 : 20000.
Pro tyto případy jsou přípustny objektivy o .f = 260 mm a .f= 127 mm.

*) PokusJ', konanými na podzim r. 1922 v kopcovitém terénu u osady
Vignemont, proluízána nově přesnost převedených plánů porovnáním výsledkll
tří druhů měření velmi spolehlivě a odbornicky. O této zkušenosti bude referováno
v některém z příštích čísel "Z. V."
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Při .f = 127 mm musí býti letecký snímek vzat s výše 1000-5000 ti! pn
sklonu plotny 0-300. Rozměr plotny činí 9X 12 -13 X 18. Podobně pro
.f = 260 mm platí: výška = 2000- 4000 m, sklon 0-30°, form4t plotny
13X 18 -18 X 24. Pro oba případy hodí se rychlost letadla~90 km za
1 hodinu.

Ap~,rát restit~ční pro t!to přípa~y je jed~v~dušší v k.onstrukci n~ž J,lro
plány merltek velkych. Tvárhvo'st kraJlDY ve VYSI+ 60 m ]e dle teoretICkych
vývodů bez vlivu na kresbu situační; dle praxe však hodnota tato může
býti ještě větší.

Č á s t IV. naznačuje potřebu odstraniti vady do r. 1920 užívaného
štěrbinového závěru pH objektivu letec~é komory, se zřetelem na časově
nestejné osvětlení jednotlivých částí plotny při exposici a též na pohyb
letadla v době exposice. Proto podporovalo ministerstvo kroky ke konstrukci
dokonalého a vady zmíněné odstraňujícího závěru typu Gumement, kterf·
od loňska je v činnost uveden. Tato reforma je zvláště důležitou pro plány
velkých měřítek.

Další zanqšlená úprava týká se zavedení velkých zásobnic na
120 ploten pro jednu leteckou komoru, jež automaticky se vyměňují a
konečně zavedení bohatší výstroje letadla než dosud, t. j. přimontování
tří komor, jež současně fotografují: první s optickou osou svislou, druhá
umístěná vpředu se sklonem 30° a třetí s tímže sklonem umístěná v pravé
(vlevé).

PH dosavadním užití 60 ploten pro jeden vzlet obnáší výlohy za
vyhotovení snímku pro 1 ha asi 3'5 fr. Při 360 plotnách' (všech tří komor)
snížíl by se dle rozpočtu obnos ten na pouhých 0'85 fr., nehledě k tomu, že
tři současně vzaté snímky poskytly by i možnost vytvořiti plán výškový.

Význam úřední publikace francouzského ministerstva a podobných
spisů je pro zeměměřiče veliký, neboť nelze před dokázanou upotřebitel-
ností plánů letecko-fotogrametrických se uzavírati ještě v pochyby. Že
specielně ve Francii jeví se snaha dopracovati se rychle a lacino k plánům
katastrálním je pochopitelno z okolnosti, že tam nynější mapy katastrální
upadly do bědného stavu, protože .40 let nebyly udržovány v evidenci a
tudíž :ztratily cenu. Opatřiti pro celou Francii či aspoi"!pro "osvobozené
země" mapovní materiál, od\lOvídající tamním představám a potřebám, je
ohromnou úlohou, ale samotny poukaz na vinu státní správy, že nepodporo-
vala udržování map, aniž dala nově měřit a dorost. vychovávat, nic nepomůže.
Rychlou pomoc má pHnést letecká fotografie. Ze ji přinese, je skorem již
jisto - aspoň na ten čas, než se pochopí zásada: jediná dokonalá mapa,
jež bezesporně znázorňuje vlastnictví pozemkové a také je chrání, budiž
zhotovena měřením přímým i ciferními údaji do posledního detailu.

Široký význam letecké fotogrametrie je dnes již prokázán, ale že by
mohla tato věda pracovati úplně samostatně a odstraniti jiné způsoby
vyměřovací, je vyloučeno. V mnohém směru je výtečnou podporou pro
vyměřování všeho skoro druhu a patří k disciplinám, jež moderní země-
měřič má oyládat, tak jako ovládá měřenípolygonální, tachymetrické atd.,
a to proto, aby se rozhodl, kde se zd arem té které metody má užít.
Letec tento význam nepochopí, fotograf je tu ře~slným orgánem" ale geodet,
vzdělaný letecko-fotogrametricky, je rozhodčím o tom, který zpusob měření
je nejvhodnější v daném případě. Není tedy letecká fotogrametrie ž4dnou
konkurencí pro nynějšízeměměřiče, ba naopak ona posiluje potřebu udržení
stavu zeměměřického a podporuje tím jeho rozvoj. Dokladem stůjtež zde
slova Ing. H. Roussilhea: "L' a vio n ph o to gr a ph e es t d' aill e urs
loin de supprimer le topographe et le géometrej il va au
contraire leur permettre ďentendre considérablement leur
r a y on ď a cti on. "

Uvidíme to brzy ve Francii, kde před velkou válkou bylo celkem
15 státních zeměměřiču ve službě katastrální (lll) a kde dnes reforma geode-
tického studia, rovnocenného ostatním odborům inženýrským, je provedena.
(Viz o tom refer!ít dra Semeráda v čís. 7. roč. 1922, Zem. Věstniku.)

Ing. Jos. Růžička.
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F e rdi n a n d Ex ne r: Vlastnictví a držba. Informační polemika
o zákonné ochraně pozemkového majetku. Trutnov 1922. Nákladem vlastním.
Cena Kč S·50.

Úvodem podává autor právní definice vlastnictví a držby. Rozebírá
obšírně příslušné §§ obč. zákoníka i jich novelisaci. Z práva vlastnického
prýští veškeré povinnosti a práva zemědělce. Autor zjišťuje, do jaké míry
chrání toto právo stát svými zákony, uvádí jich nedostatky a mdí vlastníkil.m,
jak těmto v rámci stávajících zákonů a, nařízení odpomoci.

Obnovení hranic vlastnických jest obsah dalších tří kapitol.
Kapitola 1. jedná o stanovení vlastnické hranice,

" I~. " o fysickém vymezení vlastnické hranice,
" III. " o opatření hraničních listin, majících

síl u pdikaznou.
, Vývody svoje opírá autor, povoláním civilní geometr, o svoji dlouho-

·letou praksí a zkušenosti jístě nevšední. Spisek psaný zcela populárně bude
dobrým rádcem zemědělcům-vlastníkům ve věcech tak. daIežitých jako jsou
stanovení, zajištění a ochrana vlastnických hranic.

, Velmi dlužno litovati, že do českého vydání (spisek vyšel česky
i německy) vloudilo se nejen mnoho chyb gramatických, nýbrž i slohových,
které některé vývody autorovy činí nejasnými, a dále, že nebylo všude
dbáno užití ustálených českých výrazů odborných. F. Mátl.

Nové knihy.
Sem e rád - Va I o uch. Pětimístué logaritmické tabulky čísel

a funkcí goniometrických pro úWové dělení šedesátínné i setinné
s tabulka mí polygonálnými a vzorci geodetickými vydala Jednota
českých mathematiků a fysiků v Praze. Na skladě v knihkupectví Jednoty
čs. mathematiků a fysiků v Praze II, Křemencová ul, 16. Zatím sdělujeme,
že jest to velmi vhodná dávno žádoucí česká pomůcka pro každého inženýra,
zeměměřiče a technika v praksi i v technickém studiu.

S i e g m u n d M a n d a I i, Vorlesungen uber ebene und sphlirische
Trigonometrie, Bem 1922, A. Francke, 3'25 franků.

Prof. Dr. H. Loschner, Taschenbuch ftir praktische Geometrie.
Berlín a Lipsko 1922, 147 stran, 735 M.

Články, časopisné.
Věstník in~enýrské komory (92,3:
Čís. 2. Dr. Ing. O. Šťastný, Příspěvek technika k reformě veřejné

správy~ ,
CIS. 3. Ing. Jos. Kodrle, Technické povolání a technické školství

v Paříži.
Ing. K. Frazelin, Bodenreform und Vei'messungswesen.
-!ournal de Géome~res=Experts Fran~ais (923:
Cís. 1. Le Line Fonciere en Alsace-Lorrain.
La Photographie Aérwmne au se Salon de I'Aéronautique.
~lIgemeine Vermessungsnachrichten 1923.
Cís. 2. K. L ii dem a n n, Nonien-Theodolite mit dezimaler Unter-

teilung des Grades.
1la mm a n n, Zeichnerische .!usgleichung von Bogenschnitten.
Cís. 3. Dr. AI. Giilland, Uber die Reduktion terrestrischer Zenit-

distanzen auf Grund des theoretischen Refraktionskoeffizienten aus meteorO-
logischen Elementen sowie aus gegenseitigen, gleichzeitigen Zenitdistanzen.
(Dok0Itčení v čísle 4.) ••

Qís. 4. Die Grundlagen der neuen schweizerischen Landeflvermessung.
Cís. 5. K. Liidemann, Die kleinsten Hildebrandt-Nonientheodolite.
Prof. J. A dam c z i k, Eine neue einfache und doch sehl' genaue "

'reilung ffu Nivellier- und Distanzlatten.
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Zp~ávy ze sbo~ů zákonodá~nýtň a úřadů.
Čís. 386 sbírky zák. a nař.

Zákon ze dne 14. pt'osince 1922,
JImž se zavádí metrická míra pro právní jednání, listiny,
knihovní zá,pisy a operáty katastru daně 'pozemkové na

Slovensku a Podkarpatské Rusí.
Národní shromáždění republiky Československé se usneslo na tomto

z:ikoně:
§ 1.

(1) Na Slovensku a' v Podkarpatské Rusi budiž ode dne, který určí
vyhláškou ministr spravedlnosti, při právních jednáních a v listinách vý-
měra pozemků uváděna a knihovní zápisy vykonávány v míře metrické
podle zákonného čI. VIII. z r. 1874. Strany mají však na vůli připojiti
v listinách k míře metrické i míru dosavadní.

(2) Od téhož dne budiž také v operátech katastru daně pozemkové
používáno jedině výměry v míře metrické.

§ 2.
Provésti tento zákon

veřejných prací.
T. G>Masaryk v. r.

Svehla v. r.,
Dr. Dolanský v. r., Dr. Rašín v. r., Srba v. r.

Zp~ávy odborné.
Město Trutnov vypisuje soutěž za účelem získání regulačního

plánu, jíž se mohou -?,účastniti inženýři, architekti, geometři a stavitelé
německé národnosti z Cs. R., Rakouska a Německa. Jest nejvýš zajímavo,
že regulační plán má býti navržen do polohového plánu, který v měřítku
1: 1000 (též 1: 4000a 1:10.000) byl vyhotoven pozemní ste reo fo t o gr ame tri í
vídeňskou společností "Stereographik". Plán obsahuje metrové vrstevnice
a celé příslušné území, určené k regulaci, takže vnitřní část města a při-
lehlé nazastavěné partie jsou ú:{llně zobrazeny ..

Okolnost tato je velmi vyznamná, ježto, pokud známo, poprve bude
u nás užito k vyhotovení regulačního plánu města operátů, které získány
měřením stereofotogrametrickým. Tím také nastává čs. zeměměřičům a
státní správě v prvé řadě povinnost věnovati tomuto. faktu patřičnou
pozornost. Bylo by též důležito provésti úředně srovnávací měření
polygonální v měřítku 1:1000, aby tím prakticky podán byl doklad
o tom, jak stereofotogrametrické zaměření je přesné a v konkretním tomto
případě účelné pro výstavbu města, resp. ~ro vytyčování regulačních a
stavebních čar a ostatní úkony, prováděné městskými stavebními úřady,
počítaje v to zvláště práce vykonávané vyměřovacími odděleními.

Ing. Jos. Riižička.

Zp~ávy spolkové.
. Zpráva o swůzi představenstva Pracovní sekce Brno Inže-
nýrské komory ~ro ČSR., konané dne. 12. února 1923.

Program schuze byl následující: 1. Ctení protokolu o předešlé schiizi;
2. zpráva o činnosti od předešlé schůze; 3. došlé dopisy; 4. volné návrhy.

Schůzi bylo přítomno pět členi'! představenstva ap. vládní komisař;
tři členové se bez omluvení nedostavili.

Schůzi zahájil p. předseda Ing. Hromčík krátce po 14. hodině tím,
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že věnoval posmrtnou vzpomínku zemřelému členu Inženýrské komory Ing.
Lipanskému R. v Opavě. Podána byla tři dobrozdání o žádostech za při-
puštění k autorisační zkoušce, z nichž jedno bylo záporné, dále sedm dobro-
zdání o žádostech za udělení autorisace, z nichž dvě byla záporná.

Zemskými správami politickými v Brně a Opavě uděleno bylo deset
autorisací: tři stavební, tři pro techn. chemii, čtyři zeměměřické, složeny
byly čtyři autorisace a jedna zanikla úmrtím. Do obvodu sekce přesídlili
dva členové a z obvodu sekce se vystěhoval jeden člen.

Zakročeno bylo: U moravského zemského výboru v Brně proti pořá-
dání šestiměsíčního kursu k výchově melioračních mistrů pro meliorační a
régulačnípodnikání při zemském stavebním úřadě v Brně. U vodního
«ružstva v Horních Kounicích, by vypsaná meliorační stavba zadána byla
eivilnímu ~nženýru. Cestou představenstva Inženýrské komory v Praze
proti provádění melioračních a regulačních prací v režii vodních družstev.
U státního pozemkového úřadu v Praze ohledně zadávání měřických prací
na Moravě při provádění pozemkové reformy. U zemské správy politické
v Brně proti provádění melioračních prací firmou neinženýrskou a u jedné
okresní politické správy proti neoprávněnému používání titulu inženýrského.

Usneseno bylo žádati, aby pracovní sekce svým předs.edou aneb jeho
zástupcem zastoupena byla v regulačním poradním sboru pro Velké Brno.
Projednána také otázka, zda civilní inženýH stavební mohou prováděti také
práce melioraěnÍ a bylo usneseno, jelikož nebylo docíleno úplné dohody,'
obrátiti se na představenstvo Inženýrské komory v Praze, aby záležitost
tato byla rozhodnuta. Schůze byla skončena v 15 hod. 45 min.

Zápis O valné hromadě "Odbočky Spolku ČS. zeměměřičů"
v Hrné. Valná hromada konala se v neděli 18. února 1923 v restauraci
"u Hochmuthů" za přítomnosti 31 členů. Předseda prof •.Dr. Ing. A. Tichý
zahájil schiizi v 10 hod. 30 min. a uvítal přítomné členy a zástupce jednot-
livých skupin zememěřických. Omluveni: prof. Ing. J. Petřík z Prahy,
vrch. měř. rada Ing. Krejcar a měř. rada Ing. Peňáz z Brna, Dr. Ing. Hruban
z Přerova. .

Pos!upně projednán stanovený program:
I. Ctení protokolu poslední valné hromady odpadlo na návrh

kol. Vejmělka, vzhledem k uveřejnění v Z. V.
2. ZP r á va j e dna t e ls k á, podaná i.ol. Růžičkou, vy líčila ěinnost a

snahy 9dbočky takto:
Cinnost Odbočky pohybovala se jednak ve směrnici takřka již hÍsto-

rických požadavků zeměměřických, jednak dána byla časovými návrhy
kolegů a členů výboru.

Zájem výboru i členstva ukázal se na jedenácti schůzích výborovýeh a
šesti schůzích členských, kde bylo přednášcno o zajímavostech časových a
na themata z oboru naší služby.

Hlavní zájem musel býti soustředěn na reformu studia zeměměřického.
Z referátu min. tajemníka Ing. J. Vrby (čís. 9. 1922 Zpráv veř. služby
techn.) je známo, jaký chabý výsledek poskytla anketa ze dne 4. a 5. čer-
vence 1922, která složila sedm došlých návrhů vysokých škol a zvolila
systém aritmetického středu pro stanovení 'hodin jednotlivých předmětů.
Z jejího usnesení dedukováno dle vzmíněného článku, že dle toho bude
zavedeno šestisemestrové ..tudium. Ze zeměměřiči pro tento výsledek se
nanadchli, je patrno ze schůze zástupců odbor. korporací v Praze dne
14. května 1922, kde usneseno jednohlasně za přítomnosti delegátů Odbočky,
že toto stanovisko zeměměřičům nevyhovuje, ale že jest to minimum, na
jehož základě nutno dále jednat.' Na to Spolek čs. zeměměHčfi zaslal
ministerstvu školství memorandum, kde reagováno bylo na zmíněný článek
mín. taj. Ing. Vrby. A první výsledek memoranda? Hrozba žalobou oněm
kolegům, kteří podání podepsali! Spolkové ústředí i Odbočky zaslaly pří-
slušnou odpověď. Od žaloby upuštěno a cel:i záležitost zůstala nevyl:-ízena.
•Je to věru karakteristický moment z bojll. o reformu našeho studia.

Když jmenován nový ministr školství Bechyně, svolalo min. školství
novo)) anketu na 15. listopadu 1922. Ač žádost Odbočky o zastoupení zůstala
nepovšimnuta, přece naše názory uplatněny: Zástupci z řad zeměměřičů
spolu se zástupci inž. komory zdůraznili nutnost osmisemestrového studia
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a s českými profesory geodesie, vYJ1maje ovšem dra Pantoflíčka, projevily
plný souhlas. Bližší obsahuje o tom zpráva dra 8emeráda v ě. 10. 1922 Z. V.
O pravém výsledku této ankety nelze si však učiniti představy a dovíme
se to, až úplný referát 'podá min. vyučování, případně až' udělá dle ní
příslušná sestavení.

Na nás dělá vývoj akce ten dojem, že tu pracují j e dno t li v c i
proti zeměměřičům a že prodlužování to jest dílem a účelem nepřátel
reformy. - Naší povinností je opřit se této činnosti a domáhat se splnění
našich požadavků, jež jsme dobře uvážili se zřeteletn na zájem veřejný
a stavovský. _

Pochopitelno, že otázka reformy pohltila většinu času z naší činnosti
výborové.Odbočka nepustila však ze zřetele akci o přeřazení stát. mčř.
úředníků do. skupiny A a ji dle možnosti časopisecky, a intervencí pod-
porovala. Odbočka chová pevnou naději, že akci v parlamentě kolegové
naši vzkřísí, neboť usnesenI. státně-zřízeneckého a finančního odboru jsou
závažné - a to proto, že přes všechny námitky kladené vládními kruhy,
vyzněly pro zememěřiče pl-íznivě.

Dále odbočka všímala si a podporovala záležitosti kolegů agJ;árních,
městských, zemských i civilních a snažila získati od nich pracovnLmateriál.
Nový výbor jistě rád popudy, z těchto kruh1l. vyšlé projedná a uplatní.

Odbočka byla ve styku s kolegy slovenskými a v živé spolučinnosti
It měřickou skupinou při odboru Spolku inženýrů a arcbitektt'l. v Brně.
Clenové výboru Fa1tus, Peňáz, Benes a předsedá dr. Tichý vypracovali
náměty pro nový stavební řád; Odbočka věnoVála předmětu tomu pak
zvláštní členskou schůzi.

V záležitosti' soutěže na regulaci Bělehradu intervenovano písemně.
Za vt'l.dcovství předsedy p. prof. dra Tichého vyvolala odbočka v život

zmíněnou měřickou skupinu při odboru Spolku inženýril. a architektil.
v Brně, jež jest první toho druhu V korporaci inženýrské. Budiž tu
zdi'trazněno, že krok tento je velké di'tležitosti, neboť stav náš získává tu
vstup do prostředí úzce s naší činností souvisejícího. Odbočka je přesvědčena,
že dosavadní úspěšná činnost skupiny měřické a pochopení zájmi't ·země-
měřických v pros tředí Spolku 1ía. inž. a arch. potrvá, ba že rozšíří se za
té podmínky ovšem, že členstvo z řad zeměměřických tam vzroste početně.
Považuji za stavovskou záležitost zesílení skupiny podporovati a vyzývám
kolegy ke' vstupu' do této nové organisace.

O tom, zdali činnost Odbočky do měř. skupiny vůbec přenesena,
ponecháno valné hromadě k r07.hodnutí při volných návrzích.

Ve věci stavovského označení "Ing." zakročila Odbočka jednatelem
a kol. Veverkou u min. veř. prací, kde se jí dostalo ujištění, že min. a.
poradní sbor v této záležitosti vychází zeměměřiMm vstříc. Nutno ovšem, by
kolegové dle platných předpisi't své záležitosti doložili a tím. vyřízení uspíšili.

Odlx>čka učinila řadu podání, vyřídila přípisy došlé, udržujíc velmi'
čilý styk s ústředím Spol. čs. p. v Praze.

Pokud se týče odborně vzdělávací činnosti, mltno poukázat na to,
že pořádáno šest přednášek.-

Kolegové: Má t I Fr.: Měření základny invárovými dráty u Ha vrano-
hradu. .

Peň á z J.: O novém stavebním řádě.
Prof. dr. Kladivo: Drobnosti z nižší geodesie. Kontrolní výpočty.
Faltus E.: O dálkoměrném teodolitu.'
R ů ž i č k a J.: O letecké fotogrametrii pi'llsekové (ve Spolku čs. inž.

a arch. odbor Brno).
Kr á tký A.: Provádění pozemkové reformy.
Výbor vykonal tolik, co vykonati mohl. Jednatel vyslovuje upřímný

dík předsedovi Odbočk" prof. dru Tichému, který pilně pro Odbočku a
celý stav zeměměřicky všude pracoval. Očekává, že valná hromada, po-
suzujíc činnost výboru, vyslovl p. prof. 'richému projev dt'l.věrya díků
za jeho nezištnou práci.
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Zpráva jednatelská schválena a p. předsedovi vyslovena valnou
hromaiou dil.věra a dík ;/Ja jeho obětavou práci ve prospěch stavu země-
měřického; jediný hlas byl proti.

3. Pokladník Odbočky· kol. K o s tel e ck Ý referuje o příjmu a· vy-
dání odbočky. Veškerý příjem 1089'33 Kč, vydání 91940 Kč. Zbývá
v pokladně 169'63 Kč.

Zpráva pokladníkova, kterou revisoři účtů kol. Klega a
Vyroubal shledali v úplném pořádku, schválena jednomyslně.

4. Kolega Veverka podává zprávu administrace "Z. V." Pro
zjednodušení Obsáhlé agendy, rozděleno bylo rozesílání věstníku, pro kolegy
evidenční v Cechách, na Moravě a ve Slezsku o~stáraval administraci
kol. B a a r na Slovensku a Podkarp. Rusi. kol. Stí s, po němž nyní
převz.\tl tnto funkci kol. B oh á Č. Ostatním odběratelil.m obstarával roz-
esílání a reklamace kol. V e ve rka.

Od ledna vede administraci kol. Fr. Čtvrtlík, Brno, Dominikánská 2.
Celkem jest 782 odběratelil., z toho 315 evidenčních kolegů.

Kol. Baar žádá, by požádán byl Spolek státních měřických úředníka
v Praze o správné adresy svých. členil..

Návrh přijat a zpráva administrace schválena.
5. Volba předsedy Odbočky a členil. výboru bylo dalším bodem

jednání. Kol. R ů ž i čk a přimlouvá se, by bylo zvoleno krom předsedy
11 členil. výboru a 8 náhradníkil. a tím umožněno zastoupení všech kategorií.
K vil.li rychlému projednání této záležitosti byla výborem navržena kandi-
dátka, která se navrhuje za podklad, aniž by vylučována možnost. změn
v osobách.

Po dohodě zvoleni tito kolegové :
a) ze státních měř. úřed.: Persein, N edoma, Trávníček,

z civilních" Janč, Beneš,
z al2rárních" K u b í n,
ze zelezničních " " Ko s te le Co k ý,
ze zemských" Faltus, R&žička,
za posluchače: fr ok e š,
za administraci: C t vr tlí k j

b) náhradníci: Krátký, Baar, Vejmělek, Šeránek, Mašek,
Novotný, Tvaril.žek, Filkukaj

c) revisoři účtil.: Klega Jan, Toušek.
Kolega Ril.žička navrhuje za předsedu prof. dra Tichého s tím

odil.vodněním, že on mil.že býti jediným kandidátem naším, neboť jeho
osoba zaručuje nám dobré vedení a nezištnou spolupráci ve věcech země-
měřických. •

Na to zvolen jednohlasně za předsedu prof. dr. Tichý.
6. Volné návrhy:
a) Kol. B a ar žádá nový výbor, by vypracoval pamětní spis na

min. školství, týkající se rozšíření studia zeměměřického. Předseda po-
znamenává, že na tomto spisu měly by spolupracovat veškeré kategorie a
aby tím umožnily poukázat na· nedostatky studia dosavadního pro· práci
v tom kterém oboru prakse zeměměřické.

Navrhuje, by jednotlivé skupiny dle svých názoril. a potřeb vypraco-
valy statě zmíněného memoranda, které by byly pak výborem zpracovány.

N ávr h přijat a. podrobné vypracování ponecháno zvolenému výboru.
b) Výbor Odbočky dává na rozhodnutí válné hromadě, zdali by

nebylo záhodno .likvidovati Odbočku Spolku čs. zeměměř. v Brně a sply-
nouti se Spolkem čs. inženýril. a architektil. za určitých záruk.

Kol. R il.ži č k a poukazuje na naši roztříštěnost V· činnosti spolkové
a na výhody, které nám mil.že poskytnouti tak velká organisace, jako jest
Spolek čs. inž. a arch.

Kol. K o ž o u šek činí návrh, by výbor Odbočky bylsplnomocněn
v dohodě s ústředím spolku připraviti likvidaci Odbočky v Brně. Je dno'
hlasně pHjato.
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, c) Druhý návrh výboru týká se rozdělení funkce pokladníka a
účetního, jež se naprosto neosvědčilo.

N á vrh pokladníka v Praze bez účetního v Brně, jako dříve,
p ř ij a t a doporučí se valné hromadě v Praze.

d) Pří .iednání o "Z. V." poukázáno na nedostatky, kterými náš
jediný odborný časopis trpí a usneseno:

Valná hromada Odbočky žádá přenesení "Zem. Věstníku" do Prahy
a přípravu jeho předání na Spolek čs. inž. a arch. Pokud se tak státi nemůže
budiž redakce v Brně změněna.

e) Jednota čsl. civilních geometrů usnesla se na projevu o reformě
studia zeměměřického, který má býti uveřejněn ve Věstníku inženýrské
komory. Na přímluvu kol. Růžičk.y připojuje se valná hromada k to-
muto projevu.

f) Na návrh kol. Čtv r tlí k a zřídíse z odborných časopisil. a knih
které máme k disposici knihovna pro členstvo. Kol. F i I k u k a bude
knihovníkem. . .

g) Za obětavou práci vysloveno uznání a projev důvěry kolegům:
Růžičkovi, Faltusovi, Baarovi a. Frant. Mátlovi.

Tím program valné schil.ze byl vyčerpán. Předseda končí schil.zi
výzvou kn další práci v novém období. Zapsal F il k u k a.

Výbor Odbočky ustanovil se ve Bvé schůzi dne 21. února t. r. takto':
PředS'eda: Prof. Dr. lDg. AI. Tichý. .
Místopředseda: Ing. Ant. Ne d om a.
I. jednatel: Geom. E. Fa lt u s.
II. jednatel a zapisovatel: Ing. J. K u b í n.
Pokladník: Ing. L. :[(os te I e cký.
Administrátor "Z. V.": Ing. F. Ctvrtlík.
Knihovník: Geom. J. }<'ilkuka.

Soutěže.
Vypsáni soutěže na místo správce archivu katastráln'lch

mt!p v Opavě. Měřičtí úředníci evidence katastru daně pozemkové
v Cechách, na Moravě a ve Slezsku, kteří reflektují 'na výše uvedené
služební místo, podejtež do tří týdnů od vyhlášení soutěže doloženou
žádost služební cestou presidiu finančního ředitelství v Opavě.

Zp~ávy'oS,obní.
Jmetwvání, Ve státní měřické službě: prozatímní mer.

adjunkii V. Stís, Bedřich Kain, Emil Slezák, Jar. Rezek, Anton. Kovaříček,
Fr. Lysý, Artur Terharen, Jas. Cais, AI, Pejchota a J. Císař definitivními
měř. adjunkty (Slovensko); prozatímní měř. komisař J. Mynář definitivním
měř. komisal'em; měřičtí komisaři HudolfKlimes, Bohumil Vítek, Josef
Truksa, Jaroslav Markalous, Karel Kolesa. Cyprian Cihlář, Ing. Rudolf
Vaněk, Franto Bárta, Ing. Fr. Bnkáček, Eduard Kadečka, Vlad. Hájek,
Ing. Jar. Hunhal, Ing. Václav Hlavsa, Ing. Jan Schestauber. Ing. Ferd.
Polzer, Ing: Rudolf Janíček, Ing. Josef Domanský, Frant. Kýb1, Arnošt
Fuchs, Arnošt Palka, Ing. Ant. Macháček, Viktor Giinther, Frant. Soukal,
Ing. Karel Kratochvíl-Jelínek, a Karel Spetla. měř. vrch. komisaři; měř.
vrchní komisaři Ing. Arnold Krbec, Frant. Halma, Rudolf Pitschak, Rud.
8chuster, Ing. Jos. Kolář I, Emil Kardasch, Ing Karel Killiuger, Ing. Jan
Novotný I., Karel Jaroš a Ing. J. Prokop měřickými rady; měř. radové:
Ing. J.Křovák, Ing. J. Novák a Ing. AI. Krejcar vrch. měř. rady.

Ve stát. pozem. úřadě: měřickými vrchními komisaři Ing.
Martin Chabiča, Ing. Miroslav Knorr, Ing. Jar. Raitr, Ing. Karel Volicer,
měř. radou Ing. K. Toma,n;vrch. stav. radou měř. rada Ing. J. Novotný.

Za redakcí zodpovídá Dr. A. Semerád. - Tískem Polygrafia v Brně.
Naklad~tel: SpolekčeskoB1óvenských zeměměřičů v Pl'aze.
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