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Vznikem samostatného státu československéh~
j;ou na.ši geodeti
tj, kartografové
postaveni před důležitý úkol, opatHti nový sbit vlastními
podrobnými mapami, jež jsou potřebny nejen pro státní účely vojenské, ale
též se stanoviska nirodohospodářského,
technického a jinak jsou všeobecně
důležité. Tyto mapy musejí býti nově poHzovány již proto, poněvadž mapy
vydané vojenským zeměpisným ústavem ve Vídni mají českou terminologii
místopisnou tak zkomolenou, že již dávno toužíme po vydáJ1í správných
podrobnýéh map českých. A když jeví se potřeba. pro budoucnost připravoyati nové mapy, jsme povinni zkoumati, zdali vědecký základ, na němž
spočívají dosavadní podrobné mapy rakouské, je též pro naše poměry účelný
a nebvlo-li by snad výhodnější, upotřebiti jiné účelnější matematické base.
"Úkolem přednášky je promluviti o základu těchto map, to jest
Q vhodné
projekci kartografické pro podrobné mapy našeho státu a sluší
připojiti k tOmu ihned, že má tato projekce sloužiti za podklad vědeckých
prací geodetických a vyměřování katastrálních:
Tedy zavésti jednotnou
soustavu jak pro mapy topografické, tak pro plány a vyměřování katastrální.
Abychom nabyli jasného' mízoru, že pro náš stát při moderních požadavcích vědeckých nelze vystačiti s dědictvím po Rakousku, přihlédněme
blíže, jak!Í projekce poskytuje z·íklad pro vyměřování a výpočty katastdlní
a jak zhotovovány byly vojenským zeměpisným ústavem podrobné mapy.
Projekce, již užito bylo pro měření katastrální,
zove se Cassiniho.
Matematický podklad této projekce spočívá v tom, že podél meridiánu,
procházejícího
asi středem zobrazovaného území, tedy podél středního
meridiánu, dotýká se plocha válcová, země, na kterou se povrch zemskj'
zobrazuje.
Uvažujeme-Ii zemi. jako kuuli, tu hlavní kružníce kolmé na
střední meridián zobrazeny jsou na válci jako povrchové přímky. Při
rozvinutí válce do roviny, tedy v mapu, rozvine se středni meridián
v přímku, již zvolíme za osu x a hlavní kružnice zobrazí se jako přimky
kolmé k ose x, od. sebe tak vzdálené, jako jejich průseky se sHedním
meridiánem na zeměkouli (obr. 1.). Délky hlavních kružnic se nanášejí na
mapě .nezkresleně jakožto pořadnice y. Vzhledem k zvolenému počátku O
je každý bod koule určen jednoznačně pravoúhlými sférickými' soúřadni{jemi x, y a tomuto bodu koresponduje v rovině bod o těchže sQuřadnicích,
nezkrá,ceně nanesených. Je přirozené, 'že mapa nebude teoreticky ,přesně
podobná originálu, nýbrž že se vY8kytnou různé deformace. Srovnáváme-li
originál s mapou na obr. 1., shledáme, že v bodě P je zkreslení délkové
ve směru meridiánu středního největší, kdežto ve směru hlavní kružnice
Mdné. Poměr délky na mapě k délce ve skutečnosti je vyjádřen vzorcem
m

= 1+ 2,.2
y 2

cos 2

lY.

kdež y je sférická vzdálenost bodu od středního meridiánu na kouli o poloměru '1' a lY. je směrník uvažované délky.
•
Pro Rakous15o-Uhersko bylo zvoleno 11 soustav Sóuřadnicových a nejvých,odnější část Cech, jež vztaženy jsou na počátek Gusterberg, jak9ž
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i uejvýllhbdnější část Slezska, jež vztaženo je na počátek Sv. Štěpána veVídni, jlj okrouhle od osy x vzd<ilena ke 200 km, tedy v těchto mí.tech
největší zkreslení na 1 km obnlÍší 49 cm, což na pl lnech katastrálních
v Ít'Iěf. 1: 2óOO měří
mm; teny hodnot~, malou, k,terou "v.zhledem k vel~kým chybám vzniklym reprodukcI a srazkou paplrU muzeme zanedbah.
Mbohem tětšl má však důležitost toto zkreslení pH přesnějších výpočtech
katastl,"á1íúch neboť jest třeba na ně vzíti zřetel i když řešíme úkor
v 1"ovinnd ge~desii jako ku př. pro zhotovovnní polygonálních plána měst.
Chybu -tdélc~ .me~f dv.ěma trigo~ometri~kým,i body da?ým~ v s,ouřadnic!ch
soulltavy ~assmlho vzmklou práve promltnuhm do rovmy Je treba U\'azo- ,
vat! jaltdžto .konstan~ní ,chybu a r?z~ě~iti ji, na vev~ntuelní polrg~míln~
tahy tyto trigonomet~lcke ?~dy, SPOJUJICI.Ponev:adz ~sa!,- zkresl~m delk?~ese měnl lIe směrem JSOUprIslusné korekce dosti obhzne a proto v noveJsí
době pflrtládl v geddesii směr zaváděti projekce stejnoúhlé, to jest takové~

-I.

,

Jé
P'

l

kde zkreslení délkové není závislé na 8m:ěr~. Pak přísl~šné opravy lIe provedou rychle.
.
Aby nebylo třeba při většině prací geodetických uvažovati zkreslení
vzniklé projekcí povrchu zémského do mapy. hledí se projekci zvoliti tak,
aby největší zkreslení délkové bylo nepatmé.
Připust'me-li jl1kožto nejvyšší mez zkreslení 10 cm na. 1km, JI\usili bychom voliti pH volbi\ projekce
Cassiniho pro celou oblast naší republiky asi 5 soustav souřadnicových
o šířce asi 180 km.
. _ •
Přejděme nyní ke zhotovování podrobných map vojenských zeměpisným ústavem ve Vídni. Užita k nim projekce t.- zv. polyedrická, jež
spočívá v tom. že rozděleno zobrazené území poledniky a rovnobě7.kami
v tak malé lichoběžníky, že každý tento lichoběžník maže býti pnkl' dán
za. rovinný a -tvoří samostatný list mapy se svým středem a vlastním
systémem pravoúhlých souřadnic.
Jeden takový lichoběžník" zvaný list
stupňový, má rozměry 15' šířky a 30' délky zeměp. Zobrazí se tak, že
nejdříve nakreslí se střední meridián tohoto lichoběžníka jako přímka, na
něj nanese se vypočteni délka oblouku meridiálního pro 1a ~ v uvažovanéšířce a. v koncových bodech E, F seetrojí se kolm:ce jakožto obrazy
"l"ovnoMžek a na ně nanesou Se přílllušné délky, jak byly vypoHeny ze
flféróidú a tak "nabude lle jednoho li"tu stupňového (obr. 2,). Obraz střed-
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niho meridiánu tvoří osu X li, střední příčka rovinného lichoběžníka osu y.
'rím je dán systém souřadnicový. K zvolené takto soustavě os počítají 'se
souřadnice trigonometrických bodu daných souřadnicemi zeměpisnými a do
listů pak vynášejí, načež se zakreslí do lisitl stupňových strany sekčních
listll z map katastrálních a vkreslí
se dle katastru detaily. 'l'ím je
naznačen
postup sestrojení listu
map podrobných.
,,
.
Je třeba vyšetřiti přesnost
,,
,/
jejich. Uvažujme určitý list stup, /
ňový, ku př. přiléhající k Brnu
O
'v/
omezený poledníky o zeměpisných
,,
,,
délkách
/
",,
AI = 34°, )'2 = B4 ° 30'
,
,
a rovnoběžkami
o zeměpisných
šířkách
'f'1 = 49° a 'f'2 = 49° 15'.
Kdybychom dali dohromady
několik takových listu, jež mají
jeden společný střední meridián, tvoří okrajové meridiány v celku lomene
čáry, blížící se křivkám meridiálným sinusoidáb;lÍ projekce Sansonovy a
mozDo podle této projekce počítati deformace. Uhel e mezi rovnobězkou
lIL meridiánem
v bodě P je dán rovnicí
.
cotg e = dl. sin 'f',
kdež AI. je rozdíl zeměpisných délek bodu P a středního meridiánu Jistu
a maximální a minimální zkreslení délkové je udáno vzorci
ml = 1
~cotge
tcotg2e
m2 = 1- tcotge
t cotg28
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K=ml·m2•

1

ěiJi zkreslení: v ploše není žádné téměř, tudíž projekce polyedrická je přibližně stejnoplochá.
"
.
Pro bod A a B stupňov~ho listu brněnského je
'f'=490 a AA=15',
8-"89°48'38",
mt = 1,00 165, m2=0,99835.
'l'edy zkreslení na 1 km délky může býti až 165 cm, a to buď smyslu positivního neb negativního, čili dvě úsečky z jednoho bódu vychBzející a
zobrazující na mapě délku 1 km mohou se lišiti o 330 cm. Markantněji
ilustrujeme značné zkreslení délkové, porovnáme-li délky DF a AE. Tyto
délky na sféroidu jsou stejné, a však pro brněnský list jsou na mapě
AE = 33 228'08 m
DF= '13177'74 "
Rozdíl = 50'34 m.
T~o dvě délky na sféroidu stejné liší se na mapě o 50'34 m. Uvážíme-li
vaak značné chyby tiskem vzniklé, nepadá táto deformace ani tak příliš
na váhu jako spíše veliké zkreslení úhlové. Na sféroidu meridián a rovnoběžka svírají 90°, kdežto na mapě pouze 89°48' 38"; zkreslení v tomto
úhlu je tedy 11'22", které se dá velice dobře měřiti. Toto zkreslení, které
je ve všech listech mapy tak veliké, v první řadě znehodnocuje rakouské
mapy podrobné. Další velikou vadou projekce pylyedrické je ten fakt, že
nelze čtyři sousední listy složiti přesně v celek. Možno v celek sestaviti
listy jedné vrstvy neb listy jednoho sloupce, avšak dáme· li dvě vrstvy nad
sebe, dotýkají se toliko podle jedné strany listu, kdežto dále tvoří obě
vrstvy mezi sebou mezeru, která zvětšuje se se vzdáleností od listů dotýkaj/dch se. Tato vzdálenost okrajů, položíme-li ku př. k sobě dvě vrstvy
o pěti li'stech, při čemž první listy vrstev se dotýkají podle j~dné strany,
je asi 20 m, kterážtp hodnpta se rychle zvětšuje s přidáváním dalších listů.
Polyedrická projekce má též dobré vlastnosti, zvláště sluší vytknouti
tu, že se dají listy mapy velice jednoduše konstruovati, a zajisté pro země
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velkého rozsahu jest upotřebení její oprAvněné,' nikoliv však pro území
tak malé, jako je rozloha našeho státu.
,
. Uvažujme nyní projekce, jež by mohli býti upotřebeny pro stát
ěeskoslovenský. Máme na zřeteli projekci, jež by hověla současně měření
katastralnímu i topografii. Poněvadž v geodesii posice jednotlivých bodů
určovány jsou z veliké většiny měřením úhlovým, jež v novější době dosáhlo. zdokonalením techniky strojové velikého stupně přesnosti. vyžaduje
se pro účely geodetické taková projekce, která nezkresluje úhly, tedy
projekce konformní. Projekce konformní má tu výbornou vlastnost, že mapa
.Ťev nejmenších částech originálu podobna, to znamená, že zkreslení délkové
v jednom bodě je konstantní, nikterak závislé na směru, čehož u projekce
Cassiniho a polyedrické není.
Dále jsme pozorovali při rozboru polyedrické projekce, že přiložíme-li
k sobě listy dvou vrstev, neobdržíme souvislou mapu a jeden a týž bod,
který leží na sféroidu na rozhraní obou vrstev, je na mapě zobrazen dvojznačně. Máme·li pak operovati s body ležícímí v různých vrstvách, působí
to jisté obtíže. Abychom se tomu vyhnuli, bylo by ideálem najíti takovou
projekci, která by vyžadovala jenom jeden počátek souřadnicový a aby
všechny listy mapy. podrobné při složení tvořily celek. Jestliže taková
.projekce se naskytá, nutno ji voliti, nejsou-li ovšem vážné důvody. pro
jinou projekci.
..
,
Volba projekce závisí v první řadě na tvaru zobrazovaného území.
Stát československý je tvaru protáhlého a rozprostírá se od severozápadu
kjihovýchodu mezi 30°-42° východní délky od Ferra a asi 47°45'-51°6'
severní šířky. Poněvadž jeho tvar je pásovitý, hodí se pro ni:lj jedině pro·
jekce kuželová a válcová. Doposud uveřejněny byly dva návrhy pro volbu
nové projekce, a to návrh triangulační kanceláře při ministerstvu financí,
otištěný v čís. 5., ročník 1920 časopisu "Zprávy veřejné služby technické"
a návrh můj, otištěný v čís. 14. a 15. téhož časopisu. Podám krátce základy
obou návrhfi a srovnám je.
Triangulační kancelář' navrhuje konformní projekci kuželovou, jak
'užito jí bylo při vyměřování v Meklenbursku. Kdyby užilo se toliko jednoho
kužele tečného, bylo by zkreslenídélkové
v nejsevernějším a nejjižnějším
bodč republiky 43 cm na 1 km, tedy příliš veliké, čemuž návrh čelí tím, že
zavádí projekci dvojkužclovou, čímž největší zkreslení délkové se sníží až
na 10 cm pro 1 km. Dle tohoto návrhu repu~liklit československá by byla
rozdělena na dva pásy, severní a jižní, omezené rovnoběžkami a za střední
rovnoběžku severního pásu volena je. šířka 'P = 50° 20' a v..;jižním pásu
rovnoběžka ,o šířce 'P= 48° 40~ Severní pás zabírá větší část Cech, Moravy
.a Slezsko a pás jižní zbytek Cech, Moravy a celé Slovensko.
Theoretick)'-. základ této projekce je následující. Kužel, jehož osa se
stotožňuje s osou zemskou, dotýká se povrchu zemského podle střední
rovnoběžky zobrazovaného
území. Na tento kužel 1\e povrch zemsk:f
zobrazuje, a to meridiány jakožto povrchové přímky kužele a rovnoběžky
jakožto kružnice jdouci po p~vrchu plochy kuželové rovnoběžně s kružnicí
dotykovou vzdálené od sebe tak, aby obraz byl originálu v nejmenších
částech podoben; Při rozvinutí kužele do roviny jeví se. síť meridiánfI
a rovnoběžek tak, jak je znázorněna na obr. 3. Základní převodné rovnice
'ze sféroidu do mapy "yjadřují závislost mezi poloměrem obrl}zu rovno'běžek p a rozdílem zeměpisných šířek, jakož i závislost mezi úhly ~ a I,.
•Jsou to rovnice
~ = nA, kdež n = sin 'Po'
Funkce f(A'f) určí se z podmínky konformity. Pro praktickou potřebu, a to
zv}áště v geodesii, počítáme pro každý bod pravoúhlé souřadnice v nějaké
'soustavě souřadnicové.
Je-li volen základní meridián za. osu x a třeba
,prusek všechmeridiánl1 na mapě' za počátek souřadnic, jest
x=pcos~,

~= p8in~:
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'Poněvadž úhel ~jeobyčejně
malý a poloměr r veliký, bylo by třeba '
na základě těchto vzorců počítati velice pře,sně desetimístnými logaritmy
a. případně i s druhými diferencemi, proto raději počítá se ze řad. Na.
základě souřadnic pravoúhlých řeší se pak obvyklé úlohy geodetické, jako
redukce azimutů, redukce stran, z-Tneslení a. někdy ze souřadnic pravoúhlých souřadniee zeměpisné.
Druhý návrh zobrazuje stát českoslovens'kýkonformně
na plochu
válcovou se šikmou osou, ~terá se nestotožňuje ani s osou zemskou, ani
neleží v rovníkové i:ovině. .Položení plochy válcové bylo voleno tak, aby
zobrazením státu našeho na válec bylo pokud možno nejmenší zkreslení
délkové. Toho· se dosáhne plochou válcovou, protínající naše územi ve dvou
obloucích kruh.ových kt, k2 (obr. 4), vzdálených sféricky od hlavní kružnicek.
jdoucí body'A(,!, =49°, A=360), B('!'-5002(j',A=30'),
asi o 90km. Při
této volbě se na mapě délka 1 km na kružnici k zIllenšuje o 10 cm, kdežto
na okrajích státu se délka 1 km o 10 cm zvětšuje.
Poněvadž se při projekcích se šikmou osou zavádí těžko excentricita zemská, zobrazuje se
sféroid nejprve konformně na kouli a z koule teprve na válec.
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Při odvozování vzorců potřebných pro PyPočty geodetické nejdříve
. odvodíme pravoúhlé sférické souřadnice bodu D k počátku C jakožto průseku hlavní kružnice k a meridiánu kní kolmého. Jsou-li Ue, Ve sférIcké
/Aeměpisné souř.adnice bodu C a U a V souřadnice bodu D, jest z APQD
sinx=cos

t

Uesin U-sin

Uccos Ucos(V - Ve)

sinCV 7 Ve) .
a
gy
sin Uctg U
cos Uccos(V - Ve)
Takto vypočtené souřadnice se promítnou na plochu válcovou a to 'Y nezkresleně, kdežto.x dle zákona konformity.
Poněvadž výpočet z těchto
vzorců jenepohodlllý,
vyjádří se x a y mocninovou řadou a pak promítnou
na válec. V našem případě, v upotřebení pro stát československý, je'
však rozdíl' délek zeměpisných mezi nejvýchodnějším
meridiánem republiky a meridiánem jdoucím bodem C přes 31° délkových. tedy tak veliký,
že rozvoje v řady nelze užíti vhodně. Za tím účelem k výpočtu pravolÍhlých souřadnic ~ozděleno území republiky československé na šest pruhů
ohraničených meridiány o zeměpisné délce 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420.
V každém. pruhu zvolen uprostřed pomocný počátek souřadnicový ležící
1

=

+
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ua hlavní dotykové kružnici. Vypočteme pravoúhlé sférické souřadnice bodu'
každého pruhu k příslušnému počátku a tyto mažeme snadno přidáním jisté
konstantní veličiny jednOduše transformovat.na počátek hlavní celé soustavy
souI'adnicové v republice. Mohl by to ku př. býti bod, kde poledník 3ff'
východní délky protíná kružnici k. Ty tG pravoúhlé sférické souřadnice
promítneme konformně na válec protínající nllši republiku v obloucíchk1
a k'}., čímž obdržíme souřadnice X, Y, z nichž počítáme další geodetícké
problémy.
Zajímavé je porovnati obě t!.to projekce navrhované, projekci dvojkuželovou a šikmoosou projekci. valcovou.
Zásadní výhoda projekce válcové proti dvojkuželové spočívá v tOOl',
že vystačíme při ní tolilr,o s jedním systémem souřadnicovým. Body trigono~
metrické veškerého státu jsou vztaženy k jednomu počátku souřadnicovém&
a veikeré sekční listy mapy složené dohromady tvoří jeden ttzav~éný celek,

na základě něhož ·lze vyráběti mapy v jakémkoliv měřítku menším. TěchtlJ
výhod postrádá 'projekce dvojkuželová. V této je třeba zaváděti pro každý
pás jinou soustavu souřadnicovou a myslíme-li si položeny mapy obou pásli
vedle sebe tak, aby se dotýkaly tam, kde základní meridián protíná okrajové
rovnoběžky pásu, vzniká mezi oběma pásy mezera, Tato mezera roste se
vzdáleností od základního meridiánu. Tak pro vzdálenost 10 délky od základního meridiánu je šířka mezery asi 12 m a pro 3!-0 délky, která ješt(',
přichází v úvahu, je šířka mezery přes tlam. To j~ou velké. hodnoty a
poněvadž právě hranice obou SYljtémů jde jižní částí Cech a celou stl-ední
Moravou, tedy zabírá veliký pruh republiky, bude právě v' těchto místech
mnoho převodných výpočtů, čímž práce se značně stiží.
Porovnáváme-li dále obě proj(jkce, zdálo by se, že pro mapy topografické je projekce kuželová výhodnější, nebot meridiány zobrazují fil6
jako přímky a rovnoběžky jako kružnice, tudíž jako útvary snadno sestrojitelné. Tato, výhoda má. však jenom význam pro mapy v malém·měřítku, .
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a v kuželové
1l:dež k mají tvar
kt = [.25'] Xt (Y2-

Q
\}'1

=-

Yt)

,

+

kdež
log VI = (2,2']X2
[23'] X3
[24'] X Y2,
tudí-ž ve válcové jednodušší.
Oprava v směrníku obrazu geodetické křivky:
ve válcové
&t = -{[.27] (2 Xt
X2)
[.28](Xt

+

.2kt 3~ k2 - [5']
,2.

o •
so' sm3ao,

+ X2)2}(Y2-Yt)
.

+ [26'] ~/(Y2- Yt) + [271 Yt (Y2+ [28'] XtYt (X -X
2

2

Yt)

+

t)

a podobně k2, tedy nepoměrnč delší.
,
Konvergence meridiánová' ovšem se dá snáze vypočísti při projekci
'kuželové.
Z krátkého tohoto srovnání poznáváme
že formule projekce
válcové nejsou složitější,' naopak někde jednodušší. '
.
..
Mohlo- by se snad vytýkati projekci válcové, že celá soustava je
přJhš natočena. To však nemá naprosto žádného vlivu na mapy topografické.
nebot osa Ir se povede na každém listu odchýlena od levého okraje listu
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.

o příslušný úhel konvergence, Obtížnější je to však pro mapy katastrální,
které jsou děleny na listy od osy x. Aby nebylo ·tak veliké natočení, mohla
by se osa x a to jen k vynášení map otočiti v počátku, jenž by byl asi
uprostřed republiky, 6 ľlhel konvergence meridiánové v počátku a odtud by:
se provedlo dělem na listy triangulačnÍ a sekčnÍ. Stačilo by k vynášení
jen souřadnice pravoúhlé X, Y transformovati na druhou soustavu dle •

X'

=

X cos "(o + Y sin '(o

& podobně pro Y', kdež ovšem "(o je konstantní a mohla by se tudíž stanoviti
tabulka pro X cos "(o a Y sin 10 velice jednoduchá, z níž by se rychle dalo
X' a Y' vypočísti.
Tato projekce by byla jedna z nejvýhodnějších, kdyby řešena byla
otázka projekce u nás bez ohledu na státy okolni. Za války však již.
uvažovali geodetové střední Evropy, ovšem pod vedením Německa a jak
se zdá jen z dll.vodů vojenských, nebylo-Ii by výhodné zavésti jednotnou
projekci pro celou stfední' Evropu a usneseno na konferenci v Berlíně
rokll 1917 na návrh Kriigerův zavésti GaussiJvu konformní projekci válcovou
v. pruzích meridiálnÍch pro všechny státy střední Evropy, takovou projekci,
jakou již před válkou navrhoval prof. Semerád pro Rakousko. Ovšem vý-,
slede k války oddálil tuto otázku, avšak zavedení jednotné projekce pro
všechny státy evropské bylo by zajisté ze stanoviska veškeré mezinárodní
práce gebdetické velice důležité,
Doposud však zůstáváme v úvahách jen při n:Jvrzích a asi patrně
pro veliké náklady finanční celého ela.b-o~átudlouho bude trvati, než návrhy
budou uvedeny ve skutek.

Odhad pildy pro scelování hospodářskýcf)
pozemkil.
Ant. Kraus.
Při scelování vyměňuje se jen velmi zřídka »plocha za plochu". Zpravidla nalézáme" v každém scelovacím obvodu pozemky tak různé hodnoty
(bonity), že je nutno, má-Ii každý účastník obdržeti za své staré pozemky,
které dává do scelovlíní, spravedlivou výměnu o nových náhradních pozemcích, aby byla vyměňována »cena za cenu".
Za tím účelem musí se staré pozemky oceniti čili bonito 'lati a jest
proto samozřejmé, že jen správně a svědomitě provedený odhad je podkladem pro nové přidělení náhradních pozemků, Z toho důvodu je třeba,
aby týž byl proveden co možná s největšÍ obezřelostí a pečlivosti a aby
veškeré chyby, které by eventuelně následkem zběžné a nepozorné práce
mohly býti přehlédnuty, byly předem' zamezeny (vyloučeny).
Dosavadní způsob bonitování, jak jej agrární úřady provádějí, osvědčil
se tak dobře, že mohlo býti upuštěno od každého jiného postupu spočívajícího na vědeckých podkladech, který by byl jinak daleko nákladnější,
vyžadoval by delší doby a věci samé by právě mnoho neprospěl.
Není ovšem vyloučeno, aby přI odhadu pUdy pro scelování nebyly
použity v oněch operačních územích, ve kterých je toho zapotřeba, poznatky
rozboru mechanického a chemického a též aby byly určovány fysikální
vlastnosti půdy. Tam, kde ,se jedná o odvodnění pozemků, jest rozbor
mechanický spojený s oceněním 7sikálních
vlastností půdních nevyhnutelný, aby na základě posudkll. pudních mohlo býti řádně řešeno rozpětí
sběrných drénů. Též chemický rozbor bll by na místě tam, kde se jedná
o kultivování starých pastvisek, rašeliništa vymýtěných lesin, aby na podkladě tohoto mohly by ti půdě dodány ony 'živiny, které se u ní v mínimu
nalézají a jichž dodáním úrodnost půdy by se zvýšila. Současně s chemickým rozborem neškodil by i bakteriologický posudek zejména při oceněni
oněch pll.d, na kterých mnohé kulturní rostliny se nedaří a pak u oněch
pozemků, u nichž byl povážením odpadky z různých chemických továren
bakterielní život poškozen, 'po případě i úplně umrtven (otrávené půdyf);
Též mikroskopické ohledání pddy v krajích s intensivní řepařskou kulturou

,
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je nevyhnutelné, jedná-li se o pozemku' zamořené. háďátkem řepným (Heterodera Schachtii)..
.' .
.
'
V našem· případě máme ale co ěiniti s hospodářskim odhadem pozemků a poněvadž tento provádí se za spoluúčastL místních zemědělců,
musí spočívati na zřejmých poznatcích, které pouhým okem dovedeme
posouditi.
Kdyby se měl odhad piidy pro scelování pozemků prováděti výhradně
vyškolenými odbornými znalci, neposkytl by také mnohdy úplně uspokojujicího ,výsledku, poněvadž cizím odborníkům schází často místní zkušenosti,
které Jsou pro odhad nevyhnutelné. 'l'ak ku př. na ,mnohých pozemcích
vytryskvji z jara prameny, na kteroužto okolnost nutno při odhadu bráti
zřetel a prováděl-li by se ()dhad na podzim za, suchého počasí, pak nelze
ani bedlivým sondováním půdy zjistiti, na kterých místech mokřiny se
objevuji. Též pozemky s polohou k různým stI'anlÍm světovým nakloněnou
mají určitou přirozenoubonítu,
kterou domácí rolníci dobře znají, cizí odhadce mohl by mnohdy zde pochybiti.
Z těchto, důvodů došlo se k poznáni, aby odhad a třídění I\ozemků
pro scelování prováděny byly domácími pod přísahu vzatými třídníky,
ustanovenými ze středu místních rolníků, dle návodu a pod dozorem nestranného odborně vzdělaného odhadce půdy (bonitéra).
Zpravidla bývá pro tento výkon v každé obci ustanQveno pět třídníků,
dva až tři náhradníci a jeden místní odhadce a tito jsou před započetím
své plisobnosti vzati místním komisařem do přísahy.
(Pokračování.)

Zp~ávy odbo~né.
Postup polních zaměřovacích prací při odděleni nového
měření na Moravě v uplynulém období 1920.Vyměřovací
práce
v uplynulém roce při odděl~ní nového měření na Moravě započaly v polovici května a ukončily se v prvních dneth listopadových.
Pracováno ve třech odděleních na různých místech Moravy. Oddělení
první (Ing. J. Trávníček, vrch. měř. kom. J. Papaka, měř. kom. J. Bartůněk)
provádělo zaměřování polyg. města Kyjova a to zastavěné části s nejbližším
okolím. Celkem zde zaměřeno 110 ha se' 1253 parcelami.
(Celková výmčra
kat. obce Kyjova činí 857 ha a 4378 parcel.) Polygom;l.í ~íť, jež již dříve
br-Ia provedena, doplněna novými 25 polyg. body. Majetkové hranice vytyčeny a vy'značeny hranečníky. Pořízeno 40 polních náčrtků.
'
Oddělen:í druhé (Ing. F.· Potůček a měř. kom. R. Horuý) zaměřoval()
kat. obec Hostěhrádky-Rešov,
polit. okres ~la'Vkov. Zde zaměřeno 133 ha
a. 1180 parcel (z celkové výměry obce 466 ha 2728 parcel). Z toho 74 ha
a 808 parcel zaměřeno polygonálně, ostatních pak 59 ha a 372 parcel zaměřeno stolem měřickým, Polygonální měření vztahovalo se ku místní trati
a k nejbliž~ímu okolí. Vytýčeno, stabilisováno, 'Observováno a vypočteno
109 poiyg. bodů.
Stolem měřickým zaměřeny některé tratě severovýchodně obce. Počet
pořízených polních ničrtků jest 22. Kromě toho čtrnáctidenní doba jedné
pracovní. síly věnovala triangulačním pracím na V setině.
Oddělení třetí (Ing. A.Nedoma) provádělo triangulaci IV. řádu v obvo(iu města Vel. Olomouce: Počet všech trigon. bodů 110, z nich 63 stano~
višť pozorovacích.
Pořízena stabilisace všech výtyček a topografie všech
trigon. bodů. Mimo toho položeno 124 polyg. bodů (vytýčení,stabilisování,
observování a zaměření délek).
• Práce prvých dvou oddělení, trpěly nejen naprostým nedostatkem
schopných figurantů, nýbrž i nedost~tkem figmantů vlíbec. Též dotyčné
obce bohužel nestaraly se. náležitě Ó dodávku nntného materiálu (kolíky,
kameny' atd.), čímž práce ještě více trpěly.
Pouze obec olomoucká opatřila spolehlivé fignranty i dodala patHčný
materiál, avšak postup triangulačních prací znesnadňován a zadržován byl
jednak deštivým a hlavně silně mlhavým počasím.
Ing. Ant. Nedoma •

. Zpráva o činnosti měřického oddělení zem. staveb. úřadu
v Brně za rok 1920. Hlavni

činnost

vztahovala
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se jako léta minulá na

úkony měřické, spojené Jl knihovním prováděním výkupu pozemků k regu~
laci Moravy, Bečvy, Dyje, Osy, Olšavy, l:lvitavy, bvarcavy a jiných drobnějších přítoků.'
.
. K tomu pojí se opatřování právních podmínek pro vlastnický převod
jako jest sestavení protokoláruích ujednání, předchÁzejících kupní (směnné)
smlouvě. Případy expropriace nenastaly. jezto oddělení měřickému se podařilo ccstou dohody dOBíci cen nepříliš vyšších než byly před válečné,
Bylo by však usnadněním odhadu náhrady za vykupované pozemky
3 stromy, kdyby v jednotlivých
pHpadech směrodatné ceny a.utoritou soudních znalcu pro vyvlastnění bylyvyřknuty;.
.
Pro výktip pozemků, pro vyloučení řečišt «o veřejného statku, jakož
i ku zjištění skutečného stavu před regulací, bylo pracováno v těchto
katastrálních obcích:
'
1. při řece Moravě: Horka, Břestce, Chomutov, Blatce, Charváty,
Drahlov, Kojetín, Uhřičice, Kvasice, 'rovačov, Bělov, Nedakl.mice a Kostelany, Uh. HI'adiště (Stará Olšavll)j
2. při řece Bečvě: Vsetín, Jablunka, Pržno, Ratiboř, Velký Hrozenkov,
Halenkov a Přerov;
3.' při řece Olšavě: Qh. Brod;
4, při řece Svitavě: Ctyřicet Lánu, Svitavy, Greífendorfj
5. při řece Svarcavě: Bystrc, Kyničky;
,
6. při řece Dyji: Břeclava;
7. při řece Osé (Slezsko): .Fiil1stein.
)
Ježto stavební ruch i při regulaci ř~k až dosud je na mrtvém bodě,
dokončuje oddělení práce válkou přerušené; k těmto nově připojeny partie
letos skončené a měřickému oddělení předané.
.
Osvěžením v běžné praxi bylo dokončení výškového měření v lázeňském obvodu Luhačovic pro vrstevnicový plán 1: 1000 (asi 210 ha), jakož
i trasování elektrovodných síti z oslavanské centrály,
Nově vyhotovena a doplněnlt řada melioračnich a inundačních ka.tast,ru; jako vyložený balast připadl oddělení úkol vyhotovení příloh pro
poplatkový ekvivalent v několika obcích při řece Moravě.
Dl1ležito jest připomenouti, že počet míst geometrovských byl redukován ze 12 na 11 a že ~hybí naprosto kancelářské sily pomocné. Za účelem
n~prav~ tě~hto poměrů zakročilo oddělení podáním pHslušných motiv~vanych navrhu.
.
.
Ru..
Vyměřovacf skupina ředitelství stát. drah v Brně, Činnost
této skupiny přechází urychleně ze stadia ubohých počátků do plné práce
a zaznamenává za uplynulý rok 1920 značný pokrok jak ve svém rozvoji,
tak iv uplatnění svého významu a své odborné samostatnosti.
Toto zlepšení poměrů nltstalo hlavně zásluhou přednosty odd,. III.,
p. vrch. rady inž. Synka, který se vzácnjm porozuměním Vycházi skupině
vstříc a s nevšednim zájmem sleduje je.ji vývin a činnost.
.
Jeho zásluhou bylo možno docíliti rozmnožení personálu a objednání
nejnutnějších
měřických přístrojil.
Doufáme;. že svojí úsilovnou prací
3 snahou po dalším zlepšování poměr& si zachováme i Jiadále jeho neocenitelnou blahovilli a zacelíme tak postupně i poslední Jizvy ústrků a nepřízně
minulÝch let.
'Uspěšnější činnost jest doposud ztěž~vána nedostatkem plánového
archivu a všech ostatních listinných sbírek, které se doposud/nacházejí
ve Vídni.
Z větších prací provedeno bylo ohraničení a zaměření hranic dráhl
v obvodech obcí Kyjova a Hostěhrádek na žádostú'řadu pro nová měřem,
zaměření koordinát a vzdáleností mezník& dráhy na trath Brno-Břeclava
pro projekt druhé koleje a výkupy pozemkil, zhotovení plán& a určení
ploch pro r07;šíření stanic: Mor. Budějovice, Bilnice, Boikovice, Bohuslavice n. VI., Pitín, Polička, Slatina. Třesť, NěmCice n. H., jakož i pro stavební
družstvo v Jihlavě a pro stavby domů pro zřízence v Král. Poli a v Jihlavě.
Připočísti dlužno i operáty pro zřízení nových zastávek Nevojice
a Letonice.
.
,.
Toho času J;ll'acuje se na vlvlastňovacím operátu pro Komárovskou
spojku a na ruznych nedokončenych pracích z lonska.
Vedlejšími jsou záležitostí týkající se nájm&, zásnčžek, požárových
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škod, dělení a změn' kultur pozemkových, změn služebností i služebností
nových, odprodeje pozemků a jiných běžných případů.
Do nového roku vstupuje skupina s nejlepšími nadějemi v další,
úspěšný svůj rozvoj.
I
Ing. Marek.

Zptávy stavovské.
Pamětní spis Národnímu shromáždění republiky československé!
Porozumění, které projevily dosud naše zákonodárné sbory při řešení
různých otázek úřednických, dává nám naději, že i my setkáme se u nich
s ochotou a že bude .napravcna křivda, kterou spáchala. na stavu' našem.
služební pragmatika z 25. ledna 1914. ,Vyprošujeme si tedy laskavou pozornost pro tento
pamětn,í
spis:
~Práce zeměměřiěova tvoří nejen podklad takl-ka veškerého ostatního
technického podnikání, nýbrž je zároveřl i vysoce důležitým činitelem
v oboru práva soukromého i veřejného.
Má tedy soukromník, veřejnost a v prvé řadě stát na tom zájem,
2.by úředuictvo těmito pracemi pověřené. bylo prvotřídní a poskytovalo
tak záruku, že výkony jeho jsou bezvadné.
Je pHrozeno, že takové úřednictvo možno získati pouze tehdy, jsou-li
jeho hmotné poměry a sociální postavení upravený úměrně požadované práci.
Poněvadž však služba úředníků měřických jest u porovnání s .línými
technickými kategoriemi mimořádně obtížná, byla pro technika málo lákavá
a tak nastával ve službě zeměměřické citelný nedostatek personálu.
Vláda rakouská, aby tomu nedostatku ěelila a potřebný akademicky
vzdělaný dorost získala, zřídila v roce 1896 na vysokých školách technických samostatné, dvouleté studium zeměměřické, zakončené odbornou státní
zkouškou a absolventům tohoto studia slíbila výnosem z 19. června 1899
ČÍs. 30.754 (ministerstvo financÍ) zrušení třídy XI. a takový postup, že v~
12 letech od doby jmenování úředníky dosáhnou třídy VIII.
.
YÝII-0sem tímto hodnotila vhida rakouská vysokoškolské vzdělání
zeměměřičů a obtíže jejich služby a až do vydání služební pragmatiky
nebylo ěiněno rozdílu mezi Úředníky měřickými a jinými absolventy- vysokých škol technických.
Také praktikantům (elévům) jejich byla vždy
přiznána práva, jaká platila jen pro absolventy vysokých škol a na která
práva ostatnípraktikanti
nároku neměli.
Vláda rakouská ve svém exposé při podání zákona o služební pragmatice sice prohlásila, že pragmatika 'má přinésti všeobecné zlepšení
2. v žádném případě nemá vesti k zhoršení dosavadních poměríi, avšak při
.vydání prováděcího nařízení nebylo zásady té dbáno.
.
Poněvadž shor~ vzpomenutými sliby nalákala vláda do statní služby
zljměměříčů již dosti, postavila 'se na stanovisko jim nepřátelské a držic
se pouhé okolnosti, že lótudium jejich, byť neprávem, bylo nazváno kursem,
upřela jim úplné vzdělání vysokoškolské a zařídila je do skupiny "B~,
v níž třída XI. dále existovala a třídy VIII. dosahovalo se teprve po
18k~c~
_'
Podi'lným při toi:n zůstáva, že měřítka toho vláda neměla pro pojistné
matematiky, které zařadila do skupiny A, ač technické jejich studium jest
označeno rovněz jako kurs, trvá rovněž dvě léta, ukončeno jest rovněž
jednou státní zkouškou a co do rozsahu učiva (počtu. přednášek a cvičení)
se studiu zeměměřičů ani nerovná (60 přednášek a 6 cvičení pojistné matematiky proti 69 přednáškám a 44 cvičenim geometrů).
O mravní výši takového nedodržení slibu zdržujeme se přirozeně
úsudku.
'.
Pokud pak se týče oprávněnosti slova .kurs~, dovolujeme si uvésti
slova. jimiž ve schůzi rakouského sHtne-zřízeneckého výboru ujal se spravedlivých našich požadavků, dne 23. května 1910, profesor vysoké školy,technické inž. Hrázký, tehdy poslanec na radě říšské.
Pravil mezi jiným:
'
.Rád bych poukázal na to, že u geometrů nejedná se o kurs, nýbrž
o dokonalé systematické studium, které je jedinou zkouškou právě tak
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ukončeno jako v ostatních oborech dvěma .. Celý studijní materiál vyčerpán
je během studijní doby úplně a je pouze chybou, že doba ta vtěsnána' je
do dvou let. Z toho plyne přetížení poslul>haěů, jehož výsledkem je často
nemožnost, složiti státní zkoušku v předepsaném termínu. Neboť co se na
matematických vědomostech v exaktní' formě. vyžaduje, překročuie rozsah
dvou státních zkoušek. Studium geometrické je jedno z nejtěžších na vysokých školách technických a jediná tam státní zkouška těžší, než každá
jiná v ostatních oborech, neboť množství teoretických předmětft jest přímo
dusivé."
Neblahých d13.sledkůrJl-kouské služební pragmatiky, nepodařilo se nám
zbaviti se a,ni 'V republice Ceskoslovenské.
Pocit křivdy, která. se nám tehdy stala, je dnes' tím větší, vidíme-li;
že dle skupiny nB" byly nyní upraveny také platy učitelstvu škol měšťan~
ských. Neni přece možno, aby úředník s dvouletým systematickým vysokoškolským vzděláním a státní zkouškou byl oceňován. a odměi'lován tak jako
učitel s prá,zdninovým kursem, trvajícím několik málo týdnfl, nehledě ani
k svízelnějším poměrům služby.
Je-li přesvědčení rozhodujících kruh13., že vzdělání učitele měšťanské
školy odpovídá požadavkům,
které předpisuje § 52, zákona o služebni
pragmatice pro skupinu nB", pak musí tytéž kruhy zajisté také uznati
oprávněnost našeho požadavku na přesazení do skupiny nA", neboť my
požadované úplné středoškolské a vysokoškolské vzdělání I!!áme.
Dlužno také uvážiti, že zákonodárným sborem republiky Ceekoslovenské.
byli do skupiny nA" zařaděni učítelé tělocviku a hudby na školách střed·
ních a učitelky lycejní, kdežto úředníci měřičtí, jichž vzdělání je při nej~
menším rovnocenné, setrvávají etáleve skupině "B".
Důsledky zá.kona o zabrání velkoetatků, potřeba poříditi pro velkou část
Slovenska nové mapy, stanovení říšských hraníc budou kláeti na úředníky
měřickt velké požadavky.
.
UkoWm těm bude moci úřednictvo měřické řádně vyhověti pouze
ttlhdy, búde-li mravně i hmotně postaveno na místo jemu náležející, totiž
bude-li přeřazeno ze skupiny "B"do skupiny "A" státníbo úřednictva.
Nežádáme tím nic nového, nýbrž pouze vrácení toho, co nám ra.kouská
služební pragmatikaneprávem
vzala a podotýkáme, že následky nedodržení
slibu vládou rakouskou počínají se ve službě zeměměřické opět jeviti nedostatkem dorostu a vystupováním zeměměřičii ze státní služby."
V Praze,
v lednu 1921.
Za říšský

spolek

Ing. V. Sina,
V. Šimeč~k,

československých
měříckých úředníků státní cit
ll. státních podniků:
v.r.
Ing. Novák,
v. r.
v. r.
Pech, v. r.

Zp~ávy spolkové.
Zápis O řádné valné hromadě odbočky SpOlku českosloven=
ských geometrů' v Brně, konané dne ló. ledna 1921:
Valné hromadě předcházela dopoledne prohlídka měřického oddělení
městského stavebního úřadu v Brně. Přednosta oddělení, měř. rada. inženýr
.J. Peňá:z, ochotně provedl zúčastněné všemi úředními místnostmi, vysvětliv
podrobně zařízení úřádu, postup a účel prací jím prováděných. Velmi poutavě
přednesl kolegům zařízení lito- a zinkografie, přičleněné mčřickému oddělení,
ukázav jak svojí vlastní pílí a.. studiem se mu podařilo přemoci překážku
v cestu se stavící - hlavně rázu finančního. (O měřickém úřadě obšírněji
bude referováno v některém čísle nZeměměřičského Věstníku".)
Odpoledne konána vlastní valná hromada s tímto programem: 1. zahájení;
2. přednáška prof. dra }'. Fialy z Prahy na tema "Projekční
soustavy geodetické s ohledem na naši republiku";
3. zpráva jednatelská
a pokladní; 4. volba výboru; 5. volné návrhy.
Předseda prof. dr. A. Tichý uvÍtáv hosty i kolegy, kteří tentokráte
dostavili se v počtu 36, zahájil schfizi ,a udělil slovo p. dru Fialovi, který
I
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svoji věcnou přednášku podal způsobem' neobyčejně výstižným,' dovodiv
Qíselně přednosti i nedostatky dosud navrhovaných
soustav pro území
Ceskoslovenské republiky. .1elikož přednáška vyjde v tomto časopise, od-'
kazujeme kolegy, kteří se nemohli dostaviti k valné hromadIl, by pozornč
.si ji prostudovali.
.
Po ukončení přednášky poděkoval předseda p. dru Fialovi za jeho,
oběta"ost, že k nám zavítal a valné hromadě svojí cennou a časovou přednáškou dodal patřičného významu; pak přikročeno k přednesu zprávy jednatelské, ježto valná hromada usnesla se, zprávu (} minulé ,valné hromadč
nečísti. Zprávu jednatelskou podal kdtce; ale přiléhavě jednatel p. kolega
E. Faltus.
Poněvadž revise účtfi pro nepřítomnost revisorů nebyla provedena,
usnesla se valná hromada na návrh kol. Bartůřlka schváliti zprávu pokladniční podmínečně s dodatkem, by po revfsi zprávapokladniční
byla uveřejněnav "Zeměměřičském Věstníku" a tímto uveí"ejněním současně bude
nděleno pokladníkovi absolutorium.
Na to přikročeno k volbám předsedy a výboru odbočky, což uveřejněno v čís. 1. "Zeměměřičského věstníku" r. 1921. Volba se děla aklamací
a dle návrhu kol. Faltuse sestavena dle početnosti členstva jednotlivých
kategorií, při čemž dbáno také na zastoupení každé skupiny.
Odstupujícímu jednateli projevena naprostá důvěra a. dík za jeho
dosavadní činnost a byl vyzv!in, by nadále zľistal stejně v zájmu. spolku
i .stavu geometrovskéhočinným.
, Posledním bodem valné hromady byly volné návrhy. Po debatě, jíž
se zúčastnili kolegové Bartůněk, Baar, Eberle, Faltus a RŮŽička, přednesené
ná.vrhy byly formulovány a přijaty takto:
.
1. Rišský spolek státních měřických úředníkd nechť přistoupí za
člena spolku čsl. geometrů; z toho důvodu jsou členové sRolku státních
měřických úředníků· zároveň členy spolku čs. geometrií. Ríšský spolek
státních měříckých úředníků přispívá za každého svého člena obnosem,
který jest dán režií časopisu. "Zeměměřičský Věstník", 2-4 Kč příplatku.
Obnos příslušný splatí říšský spolek státních měříckých úředníků v dohodnutých lhůtách, event, dá patřičnou čtvrtletní zálohu spolku čs. gleometrů
(Bartiiněk, Faltus).
Dílvod ad 1. rrím stanou se všich.ni
evid. geometři členy spolku
čs. geometrů, jehož počet členstva se zvýší; odpadne -dvojí placení příspěvků a odstraní se' konečně nejistota v poměru a povinnostech. evid.
geometrii sdružených v Hšském spolku státních měřických úředníků ku
spolku čs. geometru (Baar).
2. Spolek čsl. geometrů ať :vypíše ,mezi svými členynezúročitelnou
půjčku v jisté době splatnou.
Dľ'tvod ad 2. Nabýti v kritické době finančního zabezpečení, aby
časopis "Zeměměřičský Věstník" mohl častěji a pravidelně vycházeti;
očekává se, .že mnozí členové při splatnosti půjčky složený obnos spolku.
čsl. geometrů ponechají.
3. Budiž zásadně provedeno, by všichni členové spolku. čs. geometrů
měli platební povinnosti pro společné věci stejné; specielní vydání ať platí
si zájmové kategorie geometrovské sami (Eberle).
4. Výše příspěvku pro rok 1921 navrhuje se takto:
Přímí členové platí 40 Kč ročně (viz též návrhad
1.).
Posluchači (sekce geometrovské spolku posluchačů techniky) 10 Kč
ročně.
Členové zakládající jednou pro vždy 200 Kč (Riižička).
Důvody: Drahota časopisu.
!"I. Vypravení "Zeměměřičského Věstníku" staniž se "dle těchto zásad:
a) vydáno budiž aspQň osm čísel s větším tiskem odbor. článků;
b) zajištění finančních nákladů (tisk, honoráře, administrace);
c) získání inserce;
d) zajištění stálých spolupracovníků j
e) přeložení Věstníků do Prahy k ústředí, nebo aspoň provedení
nové volby redaktora a redakčního výboru..;
.
f) za členy ~redakčního výboru z Moravy a Slovenska na.vrhují
se: Prof. Dr. A. 'I'ichý, Ing. J.'Baše a R. Ilanált' (:FaUua)"
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Po přijetí volných nlÍvrhfi podniknuta na popud kol. Baara sbírka.
mezi přitomnými pro mimořádné výdaje odbočky .• jež vynesla 217 Kč
a přikázána pilnému pokladníkuodboč.ky
Ing. AI. Beránkovi.
Proslovem předsedy, jež vyzval pi'itomné. aby i nadále veškeré své
síly včnovali pro dobrou věc stavu zeměměřického,
byla zdaHlávalruí
hromada nkončena.
Ing. Ant. N edoma, zapisovatel.

Valná hromada spolku
v Praze. Podrobné referáty

ČS.

geometrů

budou uveřejněny

konala se 6. března 1921
'v následujícím čí~le.

Výll'očnf zpráva "odbočky Spolku československých geometrů
v Brně" za rok 1920.
J e dna

t e ls k á z p r á v a.

Zase uplynul rok z~.polení o naše požadavky. Jednotlivé skupiny dosáhly drobných úspěchů, ba dokonce je.den z našich základních požadavkťl,
soustředění vyměřovací služby v minÍ:lterstvu veřejných prací, jest ua nejlepší cestě k svému uskutečnění, ale ten balvan reformy našeho studia.
posud nepodařilo se nám odvaliti přes všechno úsilí. Už Jugoslavie naši
republiku v tomto ohledu předstihla.
I
Výbor postavený v čelo odbočky za vedení předsedy pana prof. dra
inž. AI. Tichého sešel se· celkem čtrnactkráte a snažil se dle možnosti vyvinouti úspěšnou činnost. Nejvíce času ovšem věnováno reformě našeho
vysokoškolského studia, sepsána a Ilpolupodepslna řada podání na ministerstvaa
vypracován
také návrh osmisemestrového studia za spoluúčasti
všeclI skupin praktiků v odbočce zastoupentch. Pečováno o pořádání vhodných přednášek a to ve spojení s členskymi schůzemi. V jarním období
r.1920 slyšeli jtlme dvě zajímavé a časové přednášky: kol. PeňÁz promluvil
o "Státm regulační komisi pro Velkou Prahu" a,,, Výskopisných pracích
ve Velkém Hrně". Kol. Růžička objasnil paK. ve své .{>řednášce "Význam
fotogrametrie při mapování". Třetí přednÁšku a to již v zimním období měl
pan Ant. Kraus, státní odhadce půdy: "Odhad a třídění pozemků" - pro,
účele agrárních operací c- scelovánl pOllemků. .
.
Se spolkem čs. inženýrů a architektů v Brně navázány přítelské
styky; dovoleno používati nám jejich knihovny, zavedeno vzájemné zvaní
na přednášky, pořádál)Y dvě přednášky geodetického rázu a třetí smluvena
o reformě našeho studia.,
.
Taktéž s posluchači zeměměřictví na zdejší technice vyvinuly se
čilejší styky, posluchači utvořili samostatnou sekci v rámci spolku posluchačii techniky a jsou zastoupeni ve výborů odbočky. Společně vy"teupeno
proti zápisli na běh zeměměHcký. S pražským ústředím udržováno píseml'lé
spojení a bylo· by si přáti, aby aspoň pokladník ústředí za účelem kontroly
příspěvků a výkazu členů Brno navštívil.
;
S kolegy na Slovensku seznámili jsme se hlavně na ustavující schuzi
státních (evidenčních) geometríi v Trenčíně v prosinci. '
Založením "Spolku státních mě~ických úředníM" vyvolaná potřeba
přetvoření našeho I:lpolku na "Svaz čs. geometrů" nedošla posud splnění
pro různost názorů a nezjednána bohužel ani v Brně prozatimní dohoda.
mezi odbočkllu naší a stÁtních (evidenčních) geometrů.
Výbor odbočky přičiňoval se dále v dorozumění s moravskými členy
redakčního výboru o řádné vybavení našeho "ZeměměHě.skébo Věstníku".
'Redakci odlehčeno oddělením administrace, jež převzal kol. Peňáz a jemu
m'Íme co děkovati, že seznam členů a odběratelů věštníku přiveden do
žádoucího pořádku.
Počátkem. roku 1921 přejímá 'ochotně administraci
kol. M. Veverka, Brno, Zemský. dům II.
. Jediný náš geodetický časopis v republice můžeme a musíme při
nynější drahotě papíru a tisku udržeti krajní obětavostí.
Přes těžké časy můžeme mluviti O počátcích odborné knihovny
odbočky. Prozatím umožněno podporou jednotlivCi\, aby vyloženy byly
k nahlédnutí odborné časopisy u 'zemských geometrů a to: "Technický
a architektonil'ký obzor." "Zprávy veřt'jné služby technické," "Nová prÁce,"
"Práce a vyn,llezy," "Styl," "Zemědělský archiv" a "Zemědělská politika".
Pochlubiti se může dále odbočka osmi zakládajícími členy (kol.
Doležal, Filkuka, Faltus, Hanák, Mátl, Peňáz, Růžička, Veverka) již na
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popud kolegy Růžičky složili po 200 Kč a zavázali se dále platiti běžné
příspěvky.
.
Třeba vzpomenouti vyznamenání zakladatele našeho spolku a prvního
předsedy odbočky prof. dra A. Sem,eráda jako důstojníka francouzského
ř4du čestné legilÍ a ještě více radovati se musíme z uznání kol. VI. Filkuky.
jenž stal se řádným profesorem techniky v Zagrebu a vyvolal již takéuskutečnění řádného odboru vyměřovacího inženýrství.
Denním listíím ~Lidovým Novinám" a "Svobodě" .vzdáváme díky 7.3;
uveřejňování spolkových zpráv.
Jak příjemno by bylo mluviti jen o úspěších, žádných nezdarech,
ne o získaných drobtech, ale hotových výhrách; pro zaujatost a nepochopení
u mocnějších musíme si perně zasloužiti každého úspěchu.
Zárukou dalších, pronikavějších úspěchů mííže nám býti jen jed"
notnost a vytrvalost;
nenL nás mnoho á proto tím větší obětavosti také
třeba.
Geom. Emil Faltus,
t; Č.• jednatel.
Zpráva
pokladní.
Příj em.
Vyd ání.
Ústředí poskytlo odbočce
Drobné výdaje ~dbočky' K 137'1~
z.Bohu . . . . . . . . K 400'-,Drobné výdaje adminiZe sázky Faltus-Bartůněk
strace "Věstníku"
68'40
.'připadlo .' .•....
_~._1_00_·-_
Celkem. K 205'52
Celkem. K 500'Zbývá v pokladně
. "294'~
Na příspěvcích členských vybrán celkem obnos 1766 K, jenž zaslán
lÍstředí do Prahy. Z uvedeného obnosu připadá na příspěvky řádných členu
odbočky 366 K a 1400 K na sedm kolegu přihlásivších se za za~ládlljící členy.
V Brnč, v lednu 1921.
Ing. AI Seránek,
:
t.č. pokladník odbočky.
Učty správnými shledal:
Y Brně, 2. února 1921.
Ing'yFran.t. P~~~r,
t. c. teVJsor uctu.

Zp~ávy lite~á~ní.
Zprávy veřejné služby technick~, r. 1921: Čís.3.: čís. 654 sbírky;
zák. a. nař.:
Nařízení vlády republiky Ceskoslovenské ze dne 22. prosince 1920 k provedení zákona ze dne 18. března .1920, čís. 185 sbírky
zák. a nař .. jímž se zřizuje inženýrská komora pro Ceskosl')venBkou republiku j čís. 681 sbírky zák. a nař.: nařízení vlády republiky Cesknslovenské
ze dne 22. prosince 1920, jímž stanoví se prirážky k .poplatkům za cejchov-ání měr a vah a jiných měřicích přístrojů.
.
Cís. 4.: čís. 690 sbírky zák. a nař.: Zákon ze dne 22. prosince 192(}
o ,převzetí soukromých železnic do spráyy stÁtní.
Ing. a JUDr. Jan F i s c her:
Uhelný průmysl v Československé
repub)j('e v r. 1920.
.
.
v

Osterreichische

Zeitschrift fiir Vermessungswesen,

r.1920:

eís.2.
Prof. Dr. H. Loschner:
Langenmessungen
mit Invarband
auf
ebenemBoden.
.
A. Jankó:
DieAusgleichung
von Abschlullfehlern, die Bestimmung
der zulássigen maximalen AbschluL\fehler in Dreiecken undgeschlossenen
PolygoJlcn. '
.
Cís .. 3. Ing. II. Cemus:
Die Neutriangulierung
des Gebietes der
Republik Osterreich. - Wahl des Projektions-Systems fur die Darstellung
der Et~ebnišse der Neutriangulierung.
.
Cla. 4. Prof. A.Klingatsch:
Die Absteckung der kurzesten Transversale zu zwei windschiefen Geraden.
,
Ing.S. We li i s c h: Aus der Praxis der Triangulierungs-Ausgleichting.
(Die Broch-sche A'ufgabe.)
.
Prof. Dr. F. A ub ell: Einfiu~ der bei der Ausgleichung vermittelnder
Beobachtungen in Verwendung gezogenen Nllhernngswerte auf die ausgeglichenen Gro~en.
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?:eitschrift fiir Vermessungswesenl

r. 1921: .

Cís.3. C. Drolshagen:
Oeconomia oder Haussbuch M. Johannie
Colerie (Hospodářský spisovatel z 16. století).
W e I' n e k ke: Das' englische Seevermessungswesen
im Kriege.
V literární hlídce je uvedenQ dílo: P. R i e t sem a. Een korte Aanteekening Qver het Probleem van Snellius.(Tijdschrift
VOQrKadaster en Landmeetkunde, Jaargang XXXVI, S. 67:-68.) [Jedná o určení souřadnic bodů
polygo!).-'pořadu pomocí CoIlins-ových' bodů.]
•
Cís.4.
Dr. Samel a Dr. Schollmeye'r:
ZUl' Fehlertheorie
des
einfachen raumlichen Riickwartseinschnitts.
Neue Karten der Landesaufnahme.
Hiirter:
DasElevenjahr.
I

~lIgemeine Vermessungs",Nachricbten,

r. 1921:

Cís.3. Karl Liidemann:
Uber den Gebráuchswert
eilles 16 cmNonienj;heodolits von Max Hildebrand inl<'reibergi. S. (Pokračování v čís. 4.)
Cís. 5. S c h I ii tel': Das N ach barrecht.
Die neuen franzosischen Mafieinheiten.

Různé zprávy.
Jedno potřebné.

U zemského- soudu v Praze uschovává se ntL
tisíce listů ma,p zemskodeskových.
knihovních a železničně knihovních.
Jsou sice pečlivě .uloženy, ale udržuji se ve shodě s obsahem desk zemských, knihy pozemkové a železničné silami odborně neškolenými, tedy
povahy. map ne dosti znalými, "aě by bylo v zájmu věci, aby tomu bylo
jinak. Doplňují-li se a opravují mapy knih pozemkových soudů okre5ních funkcionáři evidence katastru daně pozemkové, proě se tak neděje
u map soudu zemského ? Nemají přece menšíaůležitosti
a měJy by tedy
býti svěřeny správě technika plně si vědomého, jak vzácný materiál,
velkého významu. právního, jest pod jeho dozorem.
.T. Pašta .
. Technicl& knihovně v Praze se dostalo od cu.kerní komise daru
500.000 Kě, aby mohla býti doplněna ve všech směrech. Z té pHčiny nechť
každý, jemuž leží na srdci rozvoj věd technických u nás, se postará o návrhy
vhodných knih a časopis'ů, jež by byly ihned zak,ou.peny. Návrhy možno
adresovati bu.ď přímo na prof. dr. Jar. Milbauera, kurátora techn. knihovny
(Praha II, Chemický ústav, Trojanova ul.); anebo napsati na žádanky vyložené v knihovně.

Osobní zp~ávy.
Jmenováni:

ministrem železnic byl udělen titul: titul vrchního
vyměřovacího komimře obdržel vyměřovací komisař Emi.l Slezák
v oddělení III. ředitelství st>ítních drah v Hradci Králové..
~
.
Z ministerstva veřejných vprací:
vláda republiky Ceskoslovenské
jmenoval~': geometra Otakara S í I' k a ,a smluvního vrchního geometra
Ing. Fr. Stě pán k a vrchními měřickými komisaři státní stavební služby
na Slovensku; ministr veřejných prací jmenoval smluvního geometra Jaroslava Kretze
měřickým adjunktem X. hodnostní třídy státní stavební
služby na Slovensku.
'Z ministerstva školství a národní osvěty: president republiky jmenoval inženýra železoru.dnýcli dolil. v ~Mníškn a honol'. docenta "ysoké školy
háňské v Příbrami .dra Františka Gec.hu.ru mimořádným profesorem geodesie a důlního měřictví na této vysoké škole.
v
Z ministerstva zemědělství: vláda republiky Ceskoslovenské povýšila
agrárního vrchního geometra J. t,řídy Theodora Enenkela
do VII. hodnostní třídy; ministr zemědělství jmenoval inž. Ed.' K o r z e lt a skutec.Ilým
agrár. stav. radou v Brně.
Skupinář .oddělení !IIj3 stát. drah v Bruě inž. Leop. Mli, re k. byl
jmenován dle nové úpravy. titulů. železničních geometrů měřickým radou.
.
Zemský výbor slezský jmenoval civil. inž. a geom. ředitele stav.
úřadu ve Slezské Ostravě Jar. Volence
zemským staveb. ředitelem ,v Opavě.
Za redakci zodpovidá. Dr. A. Semerád. - Tiskem Polygl'afia v Brn;;,
Nakladatel: Spolek č""kosloTensk)'eh geometrA T Pl'aze.
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