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Triangula.ční prá,ce při no.vém zaměřováiná ce~ých kat. území třeiba. rozděliti
ve dvě slmpirny, a to·: a) síiLěh1'avní, b) sítě detailní.
'DriangulalCi s.íM hJla:vní pro zaměřování C'elých kat. území má podl>e kat.
zákona z 1".1927 a jeho ;PII'OVMBCí~h
nařízlení prl1QivélSlti
na svůjl nákladl stát.
Práce tyto jsou v' hrubý'ch ry:;>8'clhpro síť vyiŠŠ.íhořádu, t. j. čáJst s-í1tězáklad!ní a
část sítě I. řádu prolV1edlenytrilan~ulaiční .kanceláří min. financí: Bro Č.e'clhybyla
přepočtíena, cellál bývalá. zálliladní sH rakouslcál: plI'Oosta.tmí čás,t. stáltu byla základlní síť rakouská dopLněna sítí I. řádu.
Okolnost, zle dnes mŮl7/eme;práce měřické v c,elléČSR vá,zati dlo jediné t,rig.
sítě, jest uZlnáníhiodným výkonem triang. kanclelá.ře min. financí. Vz,pomeňme
na stav prncí t,riang. po rO'zpad'u býv. monal1cihiea na děidic,tví, ktelI'é jsme v tom·
to oh[IeĎJupřevz,ali od staré nše!
Byla tu stará síť v Cassiniho zobrazení pro zemi Českou s počátkem souřadnic Gusterbel1'~imi, pro zemi MOlI'avsl\Osrlezskous. pOiČiáltkemSv'atoŠitěpán:ským,
pro Slov,enskou nOiVá.částielčně propočtená síť uherská v zobrazovacím systému
steifeogtrafickém s pOičátkem v Be:š~i a celým v,e,lkým územím he'z trigonom.
bodů vůbec; ;pro nejrvychod:něj!ší část státu, pm Podkal1'patiskou R:u"l v s.ystému
bez zobrazení s poč,átkem souřadnicovým Pešť a konečně pro malou sice část naŘeho území HluČínského velmi dobrá síť systému pruského (zobrazení' válcové) s počátkem souřadnicovým pšov.
Kromě toho vak. v dťlsledku nejednotného vedení a donlňování, stávala se
původlní dloibrá zá,klaidlnísíť hvv'a,lé l'Íiše stá,le a s:tál8' víe komplikovanou a tím
nepřeslI1ou, a kdyhy Sleltak dále bytlio,pokračiova.lo, ,skoro nepotřebnou.
Min. financi znall() závadty s!tia.rýchrakouských triangula,ci a obtílzel se spojov:ánínnirůzných těch sítí s rfrznými počátkysiO'uřadnicovýlJIld pfi jich stycích,
a proto hned po ,přerv1r;.tt,ě
bylo započato s·e ls.jedlllÚ'clovánlímJ
těchto různých sys.té.'
mů a zobrazení, a přikročeno k přepočtení a doplnění stávajících sítí v území
našeho státu. Tím provedena účelná a n~léhavá u ni f i k a c 18 t r i a·n g'U 1a c í a
s.{,á,vajícísíť doplněna novou síU po celém úizlemiírepubliky tak, ze dnes může
každý zeměměřič i civilní zakoupením souřadnic několika bodů provésti si
triangulad pfe'chodnou i dGtailní pro onu část úZlemí, kdie chce pl"Gvésti měření.
Obrovsk:á ta,to plI'á.ce,provedená tria,ng.. kancelá,ři min. financlí v Jobč poměrně krátké. má pro p~'aktické zeměměřičlSlt,v;íať státní, .ať civild. význam
dalekosáhlý. Umo~nila z,eměměřičÚm státním, ze mloihli za,poč;út,ipoměrně brzo
s mJěii1enímna, SJ,ovensku, v krajích postráK1Jajících a,žj dosud jakýchkoliv map, a
v 081ských z,emílch s novým zaměřováním mést a, mást, j'e~ tohoto nevyhnl1Jteln(~
pot,řebovala.
Kdyby tiriang. kan:celá,ř min. finand byla čekala. na rozhodnutí všech kOllllpetentn.fch neb intelI"eso,van:ÝCih
míst o volbě zobrazov. soustavy pro území naš:eho stá.tu, mohli jsme dodnes méřiti a doplňovUlti růzruorodé staré sítě s rů'Z-
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nýmisylStémy, p'truhočit ,se při vyhledáváni idJ(IDt1ckých bodů v přírodě i těch,
jicM solllřadinice jlsmel v t11i:anJg.kallCieláři obdrželi a llliIl01hidty
<1ost.idrltze, zapl;1tili. Námitky z různých stran vedené proti z vol e n é mu zobrazov. systému
provýkio!n:ného zeměměřiče z IliOlJ.'IDl:ál.ní
a pro maJetkové poměry naléhavé praxe,
i když něktelrýml z nich z. dl1V'01důryze vědJe:ckých IllJŮž'emepřisvědiČJiti - Významu nem!ajií. Ukru~&-liSie - c,ož blude hodně pozdě - že zvolené zobrazení
z těch i oněch důvodů jest horší než zobrazení jiné, pak bude možno vždy síť trig.
až do té doby užívaiIllou přepočí1sti, ,resp. tram()lrmovati
na onu, která blude
sc.nváiLena a přijata diefinitivně. Nák1adJ za tellllto:př!epočet naprosto ll~
výhod(y", ktelJ.1éčis,. jleliinotná Sliť pmeSlla praJkJti>ckému zle!llllěměřičství. Zájmy vědecké a ~ak1JiJCiklésooill S'e z'de trochu rozeŠ'ly, ale naléhavá potřeba srtJátních
sluŽ)eh zle!lllěměři1čskýlCill
si vynutila, by účel pra..xe byl jako nejpř:edtnějŠ'i reE>pekto,váill.
•
Kromě této již hotové j,e~otné sítě záklMJní - vzhledimn ke lm'itiká!lll
bylo b& snad lépe' nazmtu ji sítí hilaVDlÍ-plwváklí
trÍang. ka:ncelái" ve 8!lll(Yslu
kat. zákona, od! pnpadll k pň[xlrllU poille nutnoSlti fO!zve:deni této hla,vní sítě až
do sí,tě 4. řádu. Lz:e tudíž pto nové zaměř10vámiylěitšíclhúz,ellllÍoibdlrž:e,tiz tJriang.
kallCielá~e mJin. finlaDiciÍ:souřad!nice, popiS(Ya situacediobře stabilisovanýc'h trig.
bodrů jledlnotné sítě triJangulační a tuto pak veilimi snadnlO a poho'eNně, skoro bez
dalších Zn.ailiO:Sltí
ttmsformačlll:Í.clh vzorců,rozvin:ollti v sí,ť detailní, vyrovnati ji a
vruzrut1Jdb ní nIOVlOU
síť polygonální. Plři tom pak !lllálrnlenruprostoíU j'ÍSltOltu,že
polygonovál siť buidJe, bylo..,l'Í hy ovše!lll dohře měřeno j3k úhlově, ta.k délkoiVě,
pěkně s'e' počitati a po[ygonové pořady dobře uzavírruti.
Romnuti
SiÍtě jlest normovrunÚ' přís.lUiŠ!llýmirpoodpiJsya instrukcemi, ktJeré
triang. kanCleLáJř vydala jlako "NáVlOdiA", plOleNeněho~ výkonné kmbrusltráJní
úřady majli SIeňdiiti (nelmají Vš'ak diosud na llIěj SIe odvo[ávtati).. Ve:škelr'é triangulace vyššího řádu až po triangulaci detailní počítají se dnes v novém zobrazovacím systému čs. jednotné triang. sítě. Dle mlého skromného náhl,ediu bylo· by
jistě nejiv:ýš důlež,ité,ruby lm!llldiďáltizeměměHč,stvi! ,prakti~ky se,z,náme'lllibyli se
všemi počJetnimJi úkoniy, j~ž j~iko hioltJovíiJllžienýřizleměrrniěličtíať ve S11lllžibě
stáJtní, či soukromé mohli by ihnJed prováděti. Triangulwční kancelálř min:. fiooncí
zaV1edllasri pro svo~ie pl0ěefuí úkony dle "NáJvod:u A" svoj,e vlastI1Íoznače!llÍ pro
různé vZlorCie,.atohioto pozna,cem poulž~vaji již. všechny státní mě,ř. úřady ve
všeclh fOil'Illtuilmch;pro'to slou\:líms zie nebyillo biy tak přtHišlnýmlplOižadia,vMm,aby
poSluchači V:Y;SOk:ýdl
,škol v g'eůdeti-íCkých c.viCe:n:ícl1prov,edli prakticky pořJe'trní
progra!lllly d~ vzo!l'CiŮa označeni tak, j;ak se UJžív:ajiv triang. kanceil4ři pro novou čs:. jled'rtofuolu S1iť.ffi tJom by bylo mo~no vz,oil'c,eOiIlJY
vhodně uvésti v souvislost s teoretickými přednáškami o různých zobrazeních a tím by teoretické
znalosti plOsluchačů! biyly a,plikio'V'ányna rprak.tické piřípady. Bývalo tak dřiViE~,a
amo~velllt vysoké školy pol složettú 8itátnJÍ~k;ol\llškybyl za,pmCiQylándlo v~ech pořJetmc'hiúkonů, jez, pot1:Jomv praxi pom:e1xrva~tak, j:ak je instrulmel záid!aly.
Podl1e zkušenlOs,tí, získ:mých při pl'ruciÍchtriangui1alčJniclhv nové čs'. jednotné
síti, shledláN:álInJ,
zle nová til."Íianf.,J'lllační
síť ČJeiSkos~o'V1ensk'áJ
n:e1l1Ínikt,ell'a,knám starším nedostupnou, jak se nám z počátkuzd!áJlio. Zvláště pro, síM detailní dovedJeimiepr:a;ClOlV'ati
7.IrtYVI1a
tJak dobiř'81,jako jsme pralCO'vali ~ 1Jriailligulacícl1l'
dříve,
neboť d e tai ní triangula,ce se' v podJstatě nJeliši od triangu1ací drHvčjlších) ba
mIOžno říc,i,zie provádlěni a propočet triangulalc.e v niorv:é'čs:. jleldJnortnésíti j.est
mnonlem sna,zší a jledmdiušŠlÍ, nežli jak tomu bývalo ooVle. Ve sltM'é rakouské
triangula.ci nejví'Cle praxe a zkušeností vyžadovalo vyhledJáID.íidemcký!ch bodů
a naváJzální nové tri.amguiLac:e,.Dnes toto v:še odlpalda, potněva@ pro detailní
trian.gmlaici dostaneme z trian:gulačlIlí kaIlicelálře souřadJnice bod'i'J:naprosto idlelIltických a ,spráNně vyrovnanýiclh a db těcJ:hJtJo
pak novou síť můžeme zavázati beze
VIŠ8lChobav. JelikolZ dnes málmle dos:tatJek dobrých b:odU pro každlou dleitailní
trirungula01, mů~eme pak i novou sí1ťdJetai1rú řádlně roz,VÍnout,i.
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Aj Polní práce triangulační.

Polní práce triaiIl.gula,čni pro nové mě~ení ceJých kat. území obsahují následující úkoly:
1. Opatření dat hlavní a rozvinuté sítě z jednotné triangulace pro území, jež chceme
zaměřovatí" t. j. objednání přehledného SIl1Ímkutriangulačniho listu se všen:nJtrig.
body a S1měrytéto části území. POIzakroslooí těchto dat do mapy většího měřitka,
nejlépe 1:25.000,a vyznačení hranic obvodu území, jež máme nově měřiti do této
mapy, je třeba vyhledatí si z nejbližších, již w.rčených bodl1, ony, jež navzájem
spo}eny všemi zanesenými záměrtami,dávaji nám po obvodě uzavřený, co nejmenší
mnohouMlnilk vhodného tvaru pro území, určené k zaměřeni.
2. Objednání pravoúhlých rovinných souřadnic všech trigonometrických bodl1 obvodového mnohoúhelnLka, a všech ostatních bodl1, uroených UVIníJtřtohoto mnohoúhelníka, zároveň s topog-rafickýarupopisem těchto bodl1. Objednání přesné reprodukce, případně kopíe triangulačního listu se zakreSl1enýmíplojekčními šířkami a
délkami.
3. Rekognoskace daných bodl1 t,rig. a možnost jich použiti pro rozvinutí sitě detaNní.
4. Projekt detailní sítě v lIW,pěkat., případně v měřítku zmenšeném 1:10.000.
5. Rekognoskaoo nové detailní sítě vzhledem k daným bodl1m a místním poměrl1m,
eventuelní obměny projelktu.
6. Vyrozumění majítell1poz'emkil" že na jejich pozemcích bude zřízen trig. bod (jednoduchý sign~, vysoká stavba), že tam bude osazen trig. kámen, který die platných zákonl1 nesmí býti pOlSkozen;dáLe schválení názvu trig. bodu.
7. Objednání stavebního ma.teriáJlupro stavby signalisaooí, vyrozuměni a vyzvání
majite,le lesa, v němž z nezbytných důvodl1 musí býti zřízeny prnseky PflO některé
zámělry,aby tyto nechal provés,ti po dohodě s triangulátorem, případně, neučiní-li
tak sám, uvědomění, že p,rnseky budou pflovedeny bez jeho účasti.
8. Provádění staveb 'signalisačních a pořízeni nutných p'rl1sekl1;stabillisace bodů.
9. Observace úhll1 horizontálních, případně úhlů výškových.
10. Vyrozumění majíte~ů pozemkl1, obcí a okTesních úřadů o ochraně tJrlg. ZIIlakůa ka.
menů, a upozornění na povinno1st hlá šení všech pošlwzení triangulaČlIlí kanceláři.
11. Odsrtraněnínepotřehných staveb.

Prro tylto j!etdJ:ruoltlivé
úkoiIlJYpř!i t,riangu:laci vy<htlo min. fÍJnalIl!cív:elmi obsáhlé a podJroblI!Jépř!edlp:iJsy,ohslamené v' instrukci pIlO [pIl1orvádlěníprrucítrianguIačních v "NáV'odu A". V podJstatě předpisy tyto neliší Sle V!81Iiceod stávaj~cm
piíedpjlsiŮ:býv:alé instT'ukc,e rakouské (čiást triangrulační) z r. 1904, vydaiIlJé pro
měi\einjj ~olygoIllální. Jsou však V' nich obisa,ženy ruzné novloty proti dlřívějšku, a
to novoty V!elmi du18lnté, zvláště pokud! se týče ochrany triang. bodů, jsou tu
i změny v,e způsoblU O'bse'l'Vací, ěttení úhlu a pŤesnosti .stmjové, slig'nalisaci, spojování růzlI!Jýlchpoz:Ol['lovánia někte!ťé odlišné náz,vy v záp1snícich, různé foll."mlUIáře a pod.
JesIt to pro pll10váklěnípolních prací triangulační,ch přírnčka V'eJ:mi Cl8uOO,
a pll10 OIperuj:ícíhloz,eměimiěřič,enl8lpos.trad:3Jtlern,nehať j1esltv:eillInlitJělžk:ozrupmrrtatoVialtí si Vlšelch!nata různá ozn:áttnení, vyhlálšky, upoz,ol"Ilěm, protokoly, vyz,V'á'ní,
záipisníky atd., aby při praktickém pro:váděni tnia;nguil:i:ce'Iliebywonllioohb OIpOminuto. ZáIrorveň s tíJmltouvedeny jsou zdle různé diov!o~em.é
odlchyliky měřeni, střední 0hyby, tabulky po~eby lla.teriá1u pro prolV'ádlěnívysokýcih stav,eb sigm!3M:sačmch!, výplaltní listiny, výk'wzy mez.di a pod,.
1. Z a 10 žen i sít ě. DetruilniíJmť za~ožrrnJetak, abycihoilIllZlblyte!Čně
biody TIie~
plýtvali, ale zase ne tlak, aby seDám j'ich nedm:;ltáIv'alO'.V naširJh Zlemích, kde
rnámie mapy staréhio měřellii,za,ložielní sítě není tiaJkobtížné, poněvadJž můžeme projektované nové body vyznačiti v ka,t. mapáJCllltak, ablY nám d1éilkypo~~goillJOiVjc.h
pořadJft nevycházely pod 1 km a nerpřesahovalydJélku 11!2 km. V terélnu ro:vinném
mOOloo při llJáJmitJ&nJzauzlení voliti pořady i d!e~í než 2 km. ProjlektolV'M1ébtodIy
na mapě ztreilmgnoskuj'e:rwepaik v te>rétnJu,přezlwi\llŠím~ j:icih urcooí a viiditel!niost
nevyhnutelných visur, signa1isací, s1:irubilisaci,a posltaV'ime neho zař]díme stavblU,
pro nJi~jlsm:e se roziho~
Hlavní zásadiou. dJobll"étrianguJ1ace musí býti:
1. P.ěkné určení novýlcib!1lrig. bodu:
a) pro dlertadiLnisíť přechodinou nejméně 4, nejvíce 6 lSilllIěil"Ů!
vn~ěd~íiclh
i mtř,
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b)

nich, st,ejllloměrně rozložený'ch a přibl'~žIllěSDeljIllýchdélek stran v uzavřenié\m obmzc~;
pro ostaMlJÍ ISÍJť dernMcní4-6 SIIIl~růoboustranný0h (s,tačí v,šak též pouze
směry vnější), SI1Jej,noiffiiěrně
rozlož'ených a přiblii:žniě SIt1eJlI1Jýcih
de~ek stran.
V terénIU l1Iepřehledlném18!taAčí
mčeni í 3 směrů oboustranných za t)'chž pod.
rmlinek, srtamlovelllýchjak!o lNÍr\ne.

2. Účelné doto'v,ání is,ekcí listu katastráJlnkh m:ap trigolI1omem-ický:mti body pro
stůl mě.řiC!kýa úoolné roz,vrženi trigonomletrů pro nav:tzání SÍtě pIO~ygoOOJlní.
3. Rozhled z trigonometrickéhol bodlu mUlsí býti Zlvlá;ště:př~hranicich ooper3JČl1lÍfho
území: volný i na stranu vnějlBl, poněvad~ nlovýicfhbodiů mlUsíbýti pol\1lŽiw i pro
dlalši z'Možení tlri3IDlgulacív územích s()u~edJl1IÍch.
4. HOiSpodJáJrnJost
při stJav1Yáchvysokýtch stanovlisekpno ,sit dJertailní, pokud tý10e
se náikladiu: mL s,tavbu věži a zho,tolV'eníle:Sil1Íich
Iprůseků -většího rozlsahu. Jes,t
b!oslp0d3Jrnějšivoliti raději O' 1 nebo 2 bodly detailní více, l1Ie1Ž
stavěti IlIákladné vysoké SI1Javbyv ,SiÍltidiemilní.
2. S t a vb y. V terénu ffilá~opiíehledIlJém použij~me při de.tailní s,í1,is výhodou
pe:vlllýC'hisign:áliů (věží, hromosvodJů, křížů a poli), v krajích lesna,tých i sltlromových signálU. SígnáJy pOZlemní (stan:ov'iska) d!opornč'uje ,se stavěti na t["O'jnOlžkáiCih,př\úp. čtyřlnoM, tak, aby, s,e piO\dJ ně dialli p0'SIlJaviti,Sltmj. Vytaholvání sign:á1lů
při měření na ~talnovísku se nelols,vědlooje,poMvadZ j~ těžko piOltJoms~á~ poSltaviti t.ak, jalm ,stál původně, nehledlěami,ž'e s,ignál 'S1lla.dnopoškodí i pIOisita,vell1í
jeho poruší osoby nepovolané. Signály stavme pevně, pečlivě, a hla,vně vrcholy
jejich přesně svisle.
Sta,vby vysokýlclh a zvýšených stanovisek pl10vádějmle dlůkil!arlně, a~e při
tom h{)spodáJrně; stanoíV'iJskomiUJsiÍ
b:ýti hla:vně pro stIloj napil1o,stope!V'lléa vyztJužení střediniho ffi,o'UIpU·
musí bý,tJi diokonalé, aib'Yse l1'erpohtnUJl3lIl~
při ve,Ikém větru.
Po ukonČ'ení stJaVlb'YSipOljmestřední slolup pevně s věžJí, čímž dlolCiÍlÍlme
větš~ stability celé stavby, zv~áJště v kraj~0h hOll'natý1ch, kdle S.taV1byohl'i()~ovátny býlv'ají
větrnými bOIU~elIDi.
Při měření na stanlovisku takovém l1iUltnovšaik: spojlelllí oibolU
kOinsitrukciÍ,věžle 3i sloupu, odJstrani,ti, proMé(lrrlOlUrti
vyz,tUlžlelThÍi
slou[llll a i to, že
sloup s V1~rž;í
nikdJe lS,enestýká. Po meřemspojm~
orpět obě kl()nstrukcea vyš'etřmle přeslně, ;přiJpadlllěi d:v'akrát různým způsobem clelI1Jtir3Jč:ní
prvky jak S:taIl1lOvi:ska, tak signálu. Doporočujie s.e též, odsltraniJti spodní žleibřik a uložiti ho Vi některrém blízkém oiJJ.ytném domě 'Slesvoleními majitiele. Při m~řlení mě'jnmpo roce
vždy dohrou, ostrou 'Sleke!I'ku,případně malou pilku a n~kl()1ikrůzn.ýcíl1 drnhů
hiiíeblků (20 cm, 15 cm, 8 cm).
POIPisova,ti stavbu signálů s3Jll1o,tnýchnení účelem tohoto referátu; způsoby
a metody jsou: ve~mi různé a po'psánlY jsou velm~ důklailtně v "Návodu' A", a
v ruzn,ých přímčkácih, vydaných mnoha aut.ory.
Nákladné vysoké stavby jsou odůvodněny pro sítě vyššího řádu až po body
4. řádu, neboť tu nutnost záměry na sousední body jest dána tím, že musíme pro deta,ilni siM diolstatriobraz,ce! U!zavi'el1é"c'Ožp~isiÍtiÍclhpodtl1oblllýchnení tak
d'Ů1e7J~té.Dále u bOldIŮ'
sití VYŠlšíhořádu jest t,i\elbia,aby vydirž,ely rpodloiblUněkolika roků, pOlněVladlžjich je s:tá~e za,potřebí, a .proto' mus,í býti post.averny d!ůklad~
ně, kdežto při bodech deta.ilních, jež potřebujeme nejvýše 2 až 3 roky, není
:riákladn:olst tait.O nijlak oduvodrněna.. Sitavme prrot.o vysloké sitaiVibys rO(lvahou,
j'en v připad:eclh nutných stavme siCieipevný srtJř'ednís~oUJppro &troj, lťd~ižto věž
pro POlzoTova,t,e18vys,t.užlujme jen tak, aby by'1a pevná po dobu pot~eibly.
3. S tab i 1i s a C'8. Sit.abilisad triJg. bodů d['e norvých triangu:lačních předpisů věnována musí býti veliká pečlivost.. Ka:žd,ý nK>výde,tailm tlrig. bod, jakmile
byl iSi~.lislO'Ván, míUJsiÍ
býti p~'eKl:měřením !sta.ibilisován dl()ibll'ýím
přírodním kamenem tesa.l1IýIm.Sta.ibilisa,ce je,s,t podzemní a. Mdzemni.
(Pokrač. - A suivre.)
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o vektorové

geometrii ploch a geodetických čar na plochách.
NapsaJ Karel D li

S

1.

(Pokrai!.

-

Suite.)

Znásobme tuto rovnici skalárně samu sebou, přihlédněme k (13) a obdržíme:

(~:r=

2

r ••

(~;r+

2 t ••X

tu ~~ ~~

+r

2

v

(::f '

(14)

kde latinskými písmeny označeny jsou velikosti obou vektorů
Rovnici (14) lze psáti ve tvaru:
ds2=Edu2+2J!dudv+

GdV2,

Se zřete,lem k (VIII) a identitě Lagrangeově4), napsané ve tvaru:
[6u,6vJ2 = (6U)2 (6p)2 -(6u
X6V)2
nalézáme vektorový tvar Gaussových základních veličin 1. druhu:
(6V)2
(6u)2
E----------G----------- (6n) 2 (6v) 2_ (6u X 6 u)'
- (6u) 2 (L\vY-- (6u X DV)'
F--

6uX6v
(6U)2(6v)2_(6uX6v)"

Naopak, uvážíme-li reciproké rovnice k (VIII), nabudeme vztahů obrácených:
.

(

) 2 _
G
Dou -EG-F2'

(/\ ) 2 _
E
t....;V --EG-F"'

ouX6v=-EG_F"

F

při čemž podle téže Lagrangeovy identity (15)
1J=[6u,6v

] =,1

1

-.
fEG-F2

8. Element plošný, příslušný oběma diferenciálům d s••, d sv, jest podle (VII)
dP=~ [t••,tu]dudv.
(16)
Po dosazení z (XI) se zřetelem k (12) známý výsledek:
dP=YEG-F2dudv.
Jelikož podle definice vnějšího a vnitřního součinu dvou vektorů:
[t••, tv] = r••rv sin ~,t ••X t. = r••r. cos~,
(18)
kde ~ jest průsečný úhel obou souřadn ých křivek K.. a K., bude se zřetelem
k (IX), (16) a (12):
.
yEG-F2
F
(XI!)
sm ~ =
G
' cos ~= -y E G'

-VE

Vezmeme-li za parametr t oblouk křivky s, obdržíme z rovnice (VIII) se
zřetelem k (IX), (VII) a (13) pro jednotkový tečný v,ektor t výraz:
,I-du
,I-dv
t = tu

vE d s

+ tu v G d s .
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Předpokládáme-li, že souřadné křivky
činitelé při tu a tv napravo v t~to rovnici
svírá se souřadnou křivkou Ku; tedy:
,;-du
cos ff = E d s '
I

se protínají v úhlu pravém, jsou soucosinus a sinus úhlu ff, který křivka K
.
-dv
sin ~ = G d s .
(20)

i

Rovnice (16), (18) a (20) dávají~námé výsledky. Odvození počtem vektorovým jest značně kratší a názornější, nežli odvození těchže výsledkt'i cestou obvyklou.
9. Křivost křivky. Budiž t jednotkový tečný vektor v bodě rovinné křivky. Definujme ještě vektor jednotkový n kolmý ,lm t a směřující do stř,edu křivosti. Pro případ křivky prostorové tvoří vektory t a n rovinu oskulační a u
má směr hlavní normá,ly. Jelikož podle (VII) a (5) jest divergence:

v

X n= t X

an

an

at + n a n'

(21)

kde n znamená směr vektoru n a vektory n a dnstojí na sobě kolmo podle odstavce 4. a), bude:
ana
n
dt
v X n-tXar=t
Xa; =-n X d s
(22)
na základě kolmé polohy obou vektort'i. Zavedeme-li poloměr křivosti
jak obvykle rovnicí:
dt
dq;
1
-=--u=-n
ds

při čemž q; je kontingenční

ds

křivky

f!

Q'

úhel, bude z (22)
1

vXn=--.

Q

Jestliže ještě učiníme sjednání, že pro n = it, t. j. je-li normála, směřující
do středu křivosti, odchýlena v positivním smyslu od kladného směru tečny
o úhel pravý, budeme pokládati Q za negativní, nalezneme základní vztah:
1
-=
Q

10. Křivost geodetická
vána vztahem:

"v X tt.
.

pro čáru na ploše. Budiž křivka K na ploše defino-

Gradient6 rp jest kQlmý k hladinám funkce q;, t. j. ke křivce K. Označí-o
me-li tedy velikost tohoto gradientu, jak bývá ve vektorovém počtu zvykem
y6 q;X 6q;=Y(~q;)~, bude až na znamení:
,
n=

6q;

1

.'

6q;

i (I:, q;)2 ' ť = v X V (6 rp)2 .

J,estliže V tečné rovině plochy za vedeme ..vektory
t a u, jak uvedeno
.v předešlém odstavci, pak definuje~e geodetickou (tangenciální) krivost křivky:
1

-r· = v

X n=v X

6.q;

-=--=,

ť(Úq;)~
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Tento výraz dále transformujeme:
diferencování: jest:

Př,edevším podle pravidel vektorového

v něco obecnějším tvaru než (VI).
Vypočteme-li členy na pravé straně (28) pomocí (26), (11) a (XI), a klademe-li při tom podle (IV)
61p=~~.6u+

1

r

1

r = ff G -

FJ

~~ 6v,

1
" G~ - F*lV Gf: :) 2
+

a

ou

F : ~ ::

a _

. -Fl!f-+E~
ou

a

(29)

+ a v 1V G (: ~

r-

2

a

}-J

ov

F :~:~

E (~ ~)

I

+ E (~ ~

r

ď

Výraz (XIV) podává ~eodetickou křivost ve tvaru vektorovém, obsahujícím diferenciální parametry funkce Ip. Je patrno, že všechny veličiny napravo
ve (XIV) lze měřiti přímo na ploše; zůstává tedy geodetická křivost tatáž pro
všechny plochy isome'trické, vzájemně aplikovatelné. Rovnice (XV) podává tuto
křivost v obvyklém stavu pomocí parametrů Gaussových.
Klademe-li v rovnici (XV) Ip v, resp. Ip = - u, protože gradient 6 u a normálný vektor ke křivCie souřadné K" jsou nutně směru protivného, nalezneme
výrazy pro geódetickou křivost souřadných čar na ploše. Pro případ, že jsou
k sobě kolmé, jest F
O a obě geodetické křivosti:

=

=

1

1

r;:- ýEG

-r-VE
a

1 a -vG
yE G 'tfu'

1
y" --

v'

Píšeme-li pak výraz pro geodetickou křivost ve tvaru 5):

a

1

.

+

a

- - - ,u~(t
X t
,u-;:>(t X tu)
,y
uu
uV
tu, dáme-li příslušným vektorům a skalárnýni součintim význam dle odstavce
(8), nalezneme ihned výraz:
p)

{a [ýGcos(S-.9-)]-a-v[ýEcos.9-]
~
o -

1
r=-,u
o,u

},

(VI)
X I

který urcuJe- geodetickou křivost pomocí úhlu :J křivky s čarou souřadnou.
Jsou-li čáry souřadné pravoúhlé. jest se zřetelem k (XVI) a pro S= 9()0

~=
'yy

cos.9- , sin.9-_
u
T Yv

(CO, s.9- a..9- + sin.9- a ,.9-)

yE a u
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y G av

a se zřetelem k (20) konečně:
1 _ cos..'t

sin ..'t d..'t
r-r~ + r:;---

ds .

11. Vlastnosti geodetických křivek na plochách. Jestliže křivka:

~~0=c

.~

niá. být geodetickou, musí její křivost geodetická, v každém bodě plochy rovnati
se nule a tedy dle (XIII):

V

(i V(~ :)~)

= O,

(33)

tento výraz je však t. zv. rotace vektoru a rotace vektoru rovná se tehdy
nule 6), dá-li se vektor vyjádřiti jako gradient nějaké funkce skalární; lze tedy
z (33) psáti základní podmínku pro čáry geodetické:
(XIX)

~-i0,p.

y(0, ~)~

Z. toho následu}e:
6 ~ a 6 p jsou k sobě kolmo, tedy p a ~ tvoří systém ortogonálních křivek
a možno je považovati za systém k sobě kolmých křivek souřadných.
a)

b) Jelikož dle (XIX) jest (6,

p)2 = 1 a 6 'rp = t ~ ~, kde t je tečný vektor jed-

notkový a s oblouk křivky geodetické, ~
.
dp=ds,

= const.,

jest patrno, že

P2-Pl=S2-S1,
(XX)
t. j. křivky P tvoři k-e geodetické čáře systém t. zv. trajektorií paralelních. Se~strojíme-li ve všech bodech křivky K geodetické čáry k ní kolmé a odměříme-li
na nich stejně dlouhé oblouky, obdržíme novou křivku K', která je opět všechny
protíná pod úhlem prav)TJll. K a K' jsou t. zv. geodetické rovnoběžky.
c) V křivočaré soustavě p a ~ jest patrně dle (1) a (2)

E=l,

F~O,
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Zprá vy odborné.
Požadavky agrárních zeměměřičů v Prusku a v ČSR..
Úfady pro agrární operace (Kultur- und Landeskulturiimter)
v Prusku, dHve generální komise, zabývající se hlavně: a) scelováním (Umli6gung), nejúčinnějším
to prostředkem pro zvýšení zemědělské výroby, b) osídilováním (Síedlung), které nabylo v dnešní
krisi v<elké důležitosti proto, že &i pruský stát slibuje od něho oživení hospodá.řského žívota a tím čelení nerzaměstnaností. úsporným Illařízením státního míni8Jterstva v Prusku
z I101ku1931 mají býti zemské kulturní úřady jWio samo'statné korporraoe 1. dubnem 1933
zrušeny a jich úkoly přene&eny na všeobecnou sp>rávu. Toto úsporné nařízení v rámci
V1Šeobecné správní reformy dalo prruským zeměměřičům kulturníoh úřadu podnět k vy.dání brožurky, která má infornnovati kruhy s provedením novéorganísace
pověřené, aby
l'eforma" týlkajicíse
včlenění a~rárních úřadů do všeobecné státní &právy, byla dokonalá. t. j. vyhovovalia nejon po stránce úspor, ale i po stráJnce účelné or~aní·sace technické služby vubec a spravedlivého ocenění zeměměříčské čínnosti zvláště ..
Brožura I), začínající hi.storíckým vývojem organísace agrárních úřadu a jich úkolu, seznamuje &e zákonodárstvím' O' sce~:ováni a osídlování, vyličuje p3lk teclmícké a sporné
řízení, hospodářské výsledky a hlavně rozmach scelování nejen v Prusku, nýbrž - formou stručnější - i v jiných zemíoll jako v Bavorsku, Badelllsku, Wiirtembersku
atd.
Tato část brožurky upoutá pozornost obzvláště agrárního techníka, neboť poskytuje
zajímavý přehled o vývojí a dne>šním stavu sc-elovacích akci v Německu, o rozsahu a
významu přítomnosti zeměměřičů v tak dUJ,ež.itém oboru, který cíli ku povznesení zemědělské produkce.
V Prusku bylo dodne·s scelleno así 2 miliony ha pudy, ročně se sceluje 50.000 ha
a přes 2 m~1. ha roztříštěné zemědělské pudy čeká ještě na sc,elování. (Dle dnešního st<3r
vu u 1. instance je 558 zeměměřičů čínno.) Na úřední náklady (Regulierun~skosten)
příspívají účastníci sc·elování paušáJlním obnosem pruměrlllě 15 ř. m. za 1 ha. :Místní náklady jako mzdy dělnické, signály, sády, úprava cest., z·říz·ení příkopů atd. (Neben- u. F.olge.einricht~ng~kost~n) hradí účastníci, dJ.e. po~ě~u .hodnoty
pozernk~ ,scelování.
po~robenýcl~.
prumerne 80 r. m. za 1 ha. ObClm fmancne 1 hospodářsky slabsrm pookytu.l,e stáAt a zeme
na místní nálklady ještě podporu až do výše 50% 2).
Spisek pruských zeměměřičů probírá pak též otázku osídlování druhého
hlavního obo·ru agrárních úřadů. jemuž stát věnuje též zvýšenou pmwrnost, chtěje rozsáhlým
provedením osídlování přispět k řešení problému sociálních. H1aVll1ímcílem politiky osídlovací jest zakládání života schopných k,oloniíse sp.rá,vným poměrem velikosti usedlostí
selských. řemeslnických a dělnJokých. Počet v 1'000 1930 založených
usedlostí se oproti
l'OIku 1919 zpate·ronásobnil. Plocha k osídilování v roce 1930 věnoVJaná obnáší 82.000 ha a
jest zamýšleno ročně založiti nejméně 10.000 usedlostí. Jest to nárl'dohospodářský
program, za dne·šních ztísněnýeh poměru věru hodný povšimnutí.
:Mimo uvedené úkoly - scelování a osídlování p,rovádějí v Pmsku kulturní. úřady
ještě různé zá1ležitosti podřízelnějšího významu, jako zrušlování reálných břemen a služebností,dělení
společných maj.etku, vystavování
vysvědoení
ne.škodIlosti (Unschadlichkeitszeugnisse)
p·ro odprodej pozemků menší výmelry, záměnu pareel a bezplatné odstoupení části pozemku k účeh'lm veřejným" dále úpravu správy sp()l]ečlllých záležítostí
řízení
schvalovacího (t. zv. společná zaříz.ení: ce,sty, příkopy, hUníky, pískoviště atd.), dále vystavování
vysvědčéní
(ZweckdienHchkeitsbe,scheinigunglen)
pro ·os.vobození daňové u pozemlku určených pro úpravu hranic anebo lepšího utváření
z důvodu stavebních,
pak
práce identífikační atd.
V uzávěrce brožury přookládají pak pl'UJští koleg·ové konkretní návrhy na příčlenění agrárních úřadu ke správěvše>obecné. Tyto návrhy směřují v podstatě Ik tomu, aby:
1. počet správních úředníků (juristů) vzlJiledem k teohnické povaze těchto úřadů
byl zredukován,
v

1)

waltung.
lo,hami.

Die AngJiederung' der preuBíschen LamdeskulturbehOrden an die aHgemeine Ver(Tiskli: Gebriider, Degen, G. m. b. H., Diiren 1932.) Stran 60 se 4 mapovými pří-

2) Všimněme sí poměru u nás: V zemi :Moravskoslezské, kde je dodnes
sce~eno 15
tisíc ha, se ročně soeluje asi 5500 ha. Sce10vací náklady - úřední i místní -, kt·eré jsou
povinni hraditi účastníci, činí za 1 ha průměrně 600 Kč.
Na :Moravě vzhledem k počtu vysolkoškolských
úředníků vy'kazu,jeme stejnou výkonnost a pracujeme
s náJldadem menším plíes t.o, že s.e sce1lování u nás netěší podobné
podpoře z prostředku
veřejných.
Srovnání &e vzestupem scelování v Německu a u nás
zanechává dojem,. že doba nálBiŽitého pochopení naší státní zemědMské politiky pro tyto
proníkavé hospodářslko-technické
akce ještě nenastala a že návrh nového seelovacího zákona je dost opožděný. Je v<elmi příznačné,' te současná hospodářská
k,rise dle ú.sudku
moravských zemědělských předáku a dle záznamů hypotekárního
zadlužení s.elských usedlostí Ý knize' pozemJko·vé doléhá pro snížení výrobních nákladů a zvýšení výnosu méně citel!ně na zeměděloe obci scelených, než v obla&tech nescelených.
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2. vedoucí místa agrárních úřadů (I. ins'tance) byla propůjčena alespoň ve věcech
scelování zeměměřičům.
V odůvodňov~cí zprávě k těmto požadavkům
dovídáme
Slli
zajímavý
fa:,k.t, ŽJe
v P r u s k u a B a vor s k u, kteréžto státy v Německu mají primát v ,oboru scetová.ní,
p r ov á děj í tec h ni c k é p r á 6 e j a k o h hl. v n í od bor n í čin í tel é L'-. Z e ID ě měř i či!
Jen s ,provedením l'Ozsáhlých meliorací jsou pověřen'í. "Kulturbaubeamte"
čm dle nové čsl. te'rm'ínoLog-ie vodohospodářští
inženýiíi.
Při obsazení sp;rávcoíVslkých míst u agrárních úřadů v Prusku p,mcházeH v úvahu
právníci anebo agronomové, ovš'em za kuriosního předpokladu, že si právnrk osvojí potřebné zemědělské znaJ,osti a opačně. agronom ZIIlamostJi
právnické. Pro akademicky vzdčIJaného zeměměřiče - hybnou to páku agrár,ní6h úřadů bez jehož součinnoSlti ani
právník ani agronom není s to soelování v sebe menším roz,sahu provésti, byla tato funkce
dosažite[nou,
p,r,oj.evil-li , neobyčejné"
schopnosti. Tomuto nemožnému, věcně a mravně
neudržirtJe[nému stavu věnuje brožurka zvláštní kapitolu, v níž dolldádá způoobilos,t zeměměřičů pro dosažení mrst, která starý zákon dal zpravidla k disposici pdvník'ovi,
resp.
agronomovi.
Svůj požadavek za nále,žitou úpravu rrw1iivují poukazem na ryze technickou organisaci sceloVlaCioh úřadů (F1urberei'lligungsamter)
vBa vor s ku, kde z poč tu 134
v y s O, k o š k o I s k Ý c h ú ř e dní k ů u pět i !k: u I t u r n í c h úřad ů je 1 3 2 spr ů P r av o u zem ě měř i č s k o U ") a jen dva právníci. Brožura zde konstatuje
pro IlIaŠe
osI. pomě;ry závažný fakt. žepřednostou
těchto
kui\turních
úřadů
v Bav'orsku
může
býti
jen
úředník
s průpravou
zeměměřičskou.
Jest si
přáti, aby boj pruských zeměměřičů p,ro dosažení náležitého ocenění a spravedlivého
posouzení významu zeměměřičslké činnosti v oboru scelováni
při zamýšlené
reorganisacl
'vse,obecné správy byl korunován plným úspěchem a vzpružH i' odborné sebevědomí zeměměřičů agrárních úřadů v zemi MoravsIDos'1ezsiké.
Tito kolegové bohužell za svou' význačnou
průkopnickou
praCl .při budování
agTárního úřadu u nás docílili v době popřevratové
jeddné toho, že .maJ! nejubožejší
systemisacl a jsou bez. výjimky odsiÓuzení k těžké službě výkonných
techJniků bez možnosti dosáhnouti vedeni oné agendy, kted jim (Ha přirozeného práva ,patří. V úsilí. by
resystemisace
nap,ravila hrubé křivdy, nedostaLo se jim náležité podpory a zas,tání, a
dosáhli proto jen mizivé zlepšení, ač jiné složky technické značně získaly. Nemá na dnešuÍIm. postaveni zeměměřičů snad trochu viny traďiční egoismus jednoho smvu techmckého
proti druhému? Nemá právě tato okolno&t s,raziti všechny"kdo
z nás trpí tímto sys,témem.
v jeden šik, který by n o v ě příp,ravované situaci čelil včas?
.
Zeměměř!ičský Věstník v čís. 3 z r. 1933 již uvedl, že přednosty agrlÍJrních úřadů
(I. instance) v zemli MmavslwslezSiké j,sou právníci (mis,tní komisaři) a že správ<li technických oddělení jsou lesní a kulturní inženýři. S hLediska věcného neilze doložiti, že by vývoj komasací byl brzděn tím, kdyby správcovská
(vedoucí) místa byla p,ropťl.jčena nejen
lesním a kulturním inženýrům, nýbrž i zeměměřičfim, resp. agI"onomům. J·edná-li se zásadně o úředníky s odbornou vywkošk,olskou
průpravou,
nemá rozhodovati
jen doba
trvání předběžného vzdělání (jako se nečiní dnes rozdíl mezi vodohospodářem se 3 neb 4
neb 4% letým s,tuďiem při vřadění do služební třídy I b) li; práv s tím spojených), aJle také
dlouholetá odborná zlkušenost, úspěšná půoobnost
a IÍllldividuální schopno,st pm vedení
agendy.
Bylo již více!kráte v Z. V. řečeno, že služba agráJrně-teohnická je svou povahouslo.ž'it~, vyžaduje součinnosti agronoma, z.eměměřiče, vodohospodáře, lesního technIka i právníka. Upírati generelně důležitost spoilupil"áce jednomu z těchto stavů, bylo by mallicherné
a nedůstojné, ale každý výkonně činný ag-rlÍJrní technik - mku na srdool musí při.znati, že převážná
část
scelov'acíchprací
je zeměměřičská
s podkladem ag1ronomiokým. Vodohospodářské
úkoly,. jichž ře.šení v průběhu
soo1ovacího řízení
jsou nutné. jako zavodnění. odvcodnění, potřebné recipienty a objekty, provádí z'emědě~sko-toohnJickéoddělení
přtslušných okresních úřadťl. v dohodě s agrárním úřadem. Lesotechnioké a hospodářské otázky přicházeji v úvahu při soe1ování zemědělské půdy v obcích, 'kde selské řemenkovíté pozemky místy osá~eny jsou lesíky různých majitelů tak, že
by scelováním hospodářl>kých pozemků bez současného soelení Ilesíků znemožněna
byla
účelná arondace.
Při nedostatku
dorostu zeměměřičských
inženýrů agrárního úřadu nechť se neprojeví úkaz, že, agrámí zeměměřičtí veteráni, z deptaní netšťastnou systemisací a re:systemisací, glosovanou často v Z. V. a memorandech, vyčerpaní fysicky i duševně dllouholetou
službou výkonnou a vehnaní do deprese bezpříkladným zneuznáním, - nebudou 'míti dostatek průbojnosti. Opak jest nutností a na příkladě pmských zeměměřičů musí a-.oleg'ové
ag1rárního úřadu a s 'nimi ~eměměřiči všech odvětví vésti akci za nlÍJležité ooenění jich
prá.ce, jak v nynějších, tak - a to hlavně - v nově rool1'ganísoVlaIlých úřadech agrárních.
3) Zasvěc,e!lloo ví, že v Bavorsku (Mni6hov) existuje od let 8 sem. studium zeměmě.řiČské,
P'rusku 6 sem.). Jistě toto široce založené studium, k,teré ,školská. správa v OSR.
.VliVCOOl
několíka osob, zaujatých proti zeměm ěřičům. nechtěla zřídit, by[o příčimou úspěchů
při bavorském. scelování.

ev
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Zeměměiíiči s vysok'oškolskýmvzdělánim
obstáli. čestně v soutěži s kulturními
a
lesními inženýry výkonné služby a získali morální nWrok" aby na stáří odměněni byifi polltav~ním, které by méně přihlíželo k okolnostem fo'rmálním a více k věcným - ·odbomé
z&ttnosti a schopnolStí.
Nebudiž tím však uplatňována
a hlásána nesnášelivost a snaha, ktocou by odůvodněné zájmy a, pdva jiných dnes působÍCích techniků agrární služby mě,ly býti ztenčeny. důležitost a význam jejich spolupráce podceněn, ale pouze hájen spravedlivý požadavek. aby při účelné dělbě odborné práce alespoň wzsáhlá zeměměřtičská
činnos.t byla
u agTárních úřadů vedena odborníikiem se vzděláním zeměměřičským.
Nejedná se o zájem oSlOb,výhradně o uplatnění poctivé demokmtické
zá.sady: "Za
~tejné povinnosti - stejná prával",
-lm.
Pokus o leteckofotogrametrické
měřeni" pro zhotovení plánů katastrálních
kJoná se
v Československu, a to v kat. území Beč k o v u Nov. Mesta nad Váhom. K disposíci je
vedle sítě trigonometrické
i sít pollyg'Onálnj a proV'edenonejen
osádování a ·obílení hra~
nečníků, ale i jejich signaliisace pT'Oúčely fotografické bílými kříži. Měření provádí Voj.
zeměp. úgtav za HouhLasu min. nár. obrany a z popudu min. financí (odděl. III{6). Řídí
je major Dr. J. Peterkla, hon. docent če,ské vys. š.kiollytechnické v Bmě. K fotog'lrafování
dojde j,iž tyto dny (t. j. za doby, kdy není vege.taoe vzrostlá,) a použije se ik tomu l~tadla
A 38 'od fy Ael'lo v Praz.e. V pl'IO>gTamu
jest vyzkoušení tří metod, resp. soustav: výzbroj fy
Zeifls, Wi:ld a Heyde. MěřítJko s,tereofotogrametrických
plánů, jež zčásti budou i zhotoveny metodou pozemní, má býti 1 : 1000 a 1: 2000. O výsledcích těchto zajimavých poKUSů, k nimž sice, - po našem soudě - doohází dosti opožděně, neopomineme podati
zpráv.
žič.
Oslavy vynálezce foto(rafie J. Nicépho re Niépce-ho v Chálon sur Saone ve Francii.
Ve dnech 4. :a 5. če,rvna 1933 konají se v Chalon sur Saone oSllavy J. Nieeéphooo Ni é pc eho, vynálelZce fot,ografie, u příležito,sti stého výročí jeho smrti. Oslavy jsou konány
za
spoluúčasti framcouzské společnosti fotografické :a kinematogTafické
pod protektorátem
presidenta franoouzské republiky a za předs.ednictvi ministra ná,rodní osvěty.
Program olSlav je následující: V neděli 4. června 1933, v 10 hodin slavnostní uvitáni
měs,tskou l'Iadou města Cha10n sur Saone. V 10. hodin 45 min. návštěva
fotografické' výstavy, uspořádané péčí pánů Potoniée--ho a Cromer-a. Ve 12 hod. 30 m'in. slavnostní
oběd
pořádaný městskou radou městla Chlilon sur Saone za p,iiedsedniotví ·pana de, Monzle;, ministra nál'Odiní osvěty. V 17 hod. 30 min. před náš'ka pam P,otoniée-ho: Histo·rie vyná~ezu fotOgTafie. V pondělí 5. če,rvna 1933 v 9 hod. dopal. schůzka před sochou Niépce-ho v CMlón
sur Saone a zasazení pamětní desky na jeho rodném domě. Odjezd do Saint-Loup- de, Varennes (8 km od ChAton sur Saone), kde Niépce konal badání, ktel1'á vedla k vynále'zu fotografie, a kde bude odhalen p,omnik. Přijetí městskou radou města Saint-Loup-de Varenne.s.
Josreph Nicépho,reN i é p c e, fvalIlcouz.ský fysik a vynáBezce fotografie
narodil se
v Chalon sur Saone v r. 1765. Roku 1789 vstoupiil do vojska, ale již p·o 5 letech vzdal se
pl'O churavost služby. V lete0h 1795-1801 byl čl],~nem ok.resní správy v Nizze. Vrátí[ se
paJk do svého rodiště, kde ,se oddal se svým bratl'em Claudem badáním technickým a me~
ohanickým. Od roku 1813 ohiml se fotografií. V r. 1824 podařiilo se mu fiX'ovati obrazy
temnice a v této věci Illáleží mu prvenství. Roku 1826 spojiilse s Daguérrem. Zemřel 5. čocvence 1833.
V.
Ku zřízení zeměměřiěské služby u správy. s~átních les.ů a. statků. Správa státních leB.d
a statků odho<flala s'e konečně a vypsala 4 místa .sm'luvních z.em1lměřičů na Slovensku a
Podkarpatslké Rusis nejniŽJším platem 17.200 Kč l'očně. Tento konkurs charakterisuje
nejlépe duoha vládnoucího u 'správy státních lesů a statků. Za 17.200 Kč má sloužiti úřed.
automovaný
civilní technik jako "s m 1u v n í g e o m e t r". Z toho zce~a zřejmo, jak málo
způsobilá j,e správa st&tních le,sů a statJků. neboť buď nedbá neh nezná ami nejzákladnějších
zásad ·pro vedení velikJos1Jatků,to jest pečlivé držby půdy.
Ač měla doik(}llMé vzory ve správách lesních velkostatků v čechách. které měly a
mají dosud dobře org-an]sovanou službu zeměměřiosroou ·s potřebnými larchivy, nedbala jích.
P'J'OPrahu nenavrhla si žá.dné Ú!středí pro s,lužbu zeměměřičskoo, která by mětla v rukou
jednOltné "edení s normáliemi dle platnýoh zákonů, které by by:ly přizpůsobeny poměrům a
zvyklostem v jednotlivých zemích.
Správa státních lesů a. statků nesysteniiso.vala místa p'ro zeměměřičsklOu .službu a
pomáhá si v Illouzi "s m Iu v ním i g e '0 m e t r y" a vymlouvá se tím, že jim nemůže udě~
liti jiný titul než lOSmil u v ní g e o m e t r". Poněvadž nesystemisoV13la místa pro zeměměřiče, nemá tudíž ustano"oo.ých tiitulů pl'O tyto úiiedmlky a ti mají právo žádati titul je~
jich vzděláni a práoi přiměřený. Proto upozorňujeme uchazeče o tato mista, aby žádali pro
sebe tiitul měřičský
správce,
vrchní
měřičský
správce
nebo měřičský
rad a podle let v pra.ksi ztrávených,
Tento požadavek
jeví se nevyhnutelně
nútným
il ohledem na osobllí i smV1ovskou prestiž a s polečenské postavení vyS<J\koškolsky vzd~laného zeměměřiče a třeba odmítnouti nabídku správy
státních
le,sů a
statků
na tItul
"s m Iu v n í g e o ID e t r".
-.
.
Poněvadž správa státních lesů a statků zařadila středo'školské lesníky do kategorie
1 b), stává se snadno středoškolský lesník představeným vysokoškolského zeměměřiče.
-p

1933/99

Literární novosti.
Posudky.
,
Ing. Ladislav V ů I e: Zemědělská správověda, jest název učebnice pro VYSSl země·
dělské 'školy a příručky pro zemědělskou praksi, vydané Y1astním náklad,ean v Chrudimi
r. 1931. V d'ŮJsledku přehledného mZVl11Žeil1í
tak obsáhlé lMJky a svým přistupným, jadrným
stylem jistě v 'obou směrec.lť splní ,své posll2,ní ZIllamenitě. ~d1e, iI1ěmecký<oh spisů (Dr.
Aemboo, Dr. Laur aj ..) piíiJcMzí na krui:žnítr h pHní dílo ěeské toho druhu. Knih~ by
nemělia scházet u lžádného ínženýra 'z,eměměříČJského, poněvadž jlsou to prárvě oni, kdio~
svým povoláním s,e s,týkají s,e7JeměděIci. kte,ří přicháJzivaji k němu orŮizné rady,. pokyny
lIJ informace. Prostudováním
dília [rejeln osvěž í ev: paměti kdylsi i na t.echm,ioo pOlsloU!chaué
pozn3ltky. ale i důkladně prohloubí a vyjasní se illlJUnázory a podmy o ne'j.s,tamí <L ne,j.
dMe1mtější hospodářské
slOlŽiCeěinnosti lidis,tva, jakou je ,zeměd'ě181tv'i jehož význ~m
nutno posU!ZO'v.a.tis dvojího hlediska, a to: nálrodohospodálřského
a soukromohospodář .
••kého!
Zkrácený obsah: DH I. O poměrech výrobních. Třídění (klasiífika1ce) půd. O prostředcí(',h výrobních. Oceňovámí ,zemědělského kapitáJ1u: půdy, melior3lČníohzařÍi7lení,
s,tJ'lveh.
rostlin (ovocných stromů, lesních stromů, osevu atd.), invelIltM!eI(polního, mrtvého. živého),
zásoh" peněz. Výrobní čiJnitelé (práce manuelní, zvířecÍi, 18Itrojovlli),mzdové systémy. PojiiŠitění (n,emocenské" úra.z<>'v'é,pensijn:í).
Díl II. Organisace zeměděJlJského 'závodu. Úprava způsobu používání pozemků, zři.
zování meHo;rad a j. staV1eb. Orgam;ÍsaceI práce a p,ra,covní d~spol8ice.
Dil nI. SpráV1azeměděls,ké,ho ,závodu (administmce, nájem, nájemní smlouva-).
Díl IV. VýsiLédky zemědělské činnosti.
Ve V1šech kapitolá,ch je mnohio' vyčí,slených piiíkladů a tabulielk. Str31n 474. Oerra
6ó Kč.
Ing. E. Jelínek.
Rc. n é Dan g e r: Cours d'urbanis.me. Prěface de M. Rislelf, Membre de 'l'Institut, Paris,
LibraJilrie de l'Enseignemoot
technique 1933, (Stnan 300 'kvart.)
Publimce taio obsahuj,e dO[lilněné piředruMky, které p. Danger koná na l'Éco~e spéeiall8 des Trwvaux publiqu~s.
Je to [l1l'lV'ásoobomějši pa1álcefrancouzská o stavbě mě'st, neboť o!bě &tarší publiJk.ace
p. Lavediana a p. Le, Corbussiem jl'lou vedeny jiným směr1em, než jsmel zvyklí. D~ge<rov~
publikace ubírá se IPoněkud jiným duchem, neŽili Stubben a Unwin, ač můlže s' 'oběmlt soutěžiti. Ob&áhlá. llátka, je 's fil1allCJouz~kouduc.hap1ností probíJrán~ skoro !hieslovitě a přeoo dotýká se všem směrů. j~milŽse dnešní sta~bl3. měslt zabý1vá. Celé U1sp1ořádání opřelno je
ovšem o francouz,ské záilwlIlodárstvL
POIkudse týká, ,mě,řítka p},ánů. je pnopřeh1eldné studie měřítko 1:10.000, n'8ibo 1:5000,
potom podwe potřeby 1:2000, 1:1000 i 1:500, jak se [ukáže při podrobných studiích. Pro
sestrojení plánu uvádi meltodu poILygonáJní a fotogrameltrU leteckou, zmiňuje' se da~e též
o niV'elaci. Před z;apoČ!etím prací dtopmučUJj~ stJudiOlVatiIklimn,tirJlťé pomělry. teplotu a j.e(jí
změny. deš,tě, větry ,31 p10hyb obyvatellsitva, geologické poměry půdní a vodstvo. Dá~e' žádá.
aby uvaĎJOIvál!labyla geografická poLoha mě,sta s,ta;rého, jeho výměra, a nové čá,sti" jakož
i jejich poměr lmsta,ré části. Má se' též uvažoVllLti o historii polltiCJké staré Mvrti, o jc.jí
úloze ná,rodohos,podMské, 'politické a administratiJVní. Dá,),e, třeha studovati
obyV1'.llte1stvo
podU,e rasy, náboženství. poliliLví, statistiku nwrozených a zemi'Jeilých. nemocnic.e. ikliniky,
intemálty. věznic>e', dále cirku1aci d,oPffiV!IlÍ,tramvaj.
bJiristíku, estetiku
a vzhled místní.
VýJVoj města zná,zorňuje obrazci a fatografiemi z P.omqJejí, z Alžíru. Asw, Ametriky a sle·
duje výVoj půdorysu. UvaaUi.ie ()I přímé[!lJ osvE'tleIllÍ slullie!čním 0ensoleillemoot) a VYŠe,tJřo·
váni j,eho v terénu na Vlrstervkách. Uvažuje, o UJlii.ci,jejím sk1oou, o ,pe'l1spektivách a vyhHdkových bodech. Dále uvažuje dům jako prvek staV'ební. mluví o k[ižoiVl3ltkách, o nláměstí a
šířce wI,ic. Nit to ms,ledluje Istať o hygieně a veřejném zdlfavotnictvi, pak. mluví o' sadech
veřejnýlcfl, o hřištích a letištích. Ke konci probíráe8ltetiku
města .. Úvahy O projektu u.pra·
vOV1aciho plánu. ZIltoojuje Gll'Ieberovým výrokem o trojím směrm úvah při plámu, o hygieně,
dOlPlfavě a estetlic.e.
Na konec j,s.ou uvedeny některé I[llřík1'1dyooV1rhů provedJených i s vysvětHvkltmi.
Naznačen jIe\ ~
postup jednání [Jiři zřizování a pmvád,ění pilánu upravo'VacihOl
Kniha končí sbírkou zálronů, instrukci a c.i:r'kulálřůplatnýc.hp'r~ zhotoV1ování a pil'OvádiIDí plánů U[llI1avovacich a zaL8ltia.vovac.ích,
počmrujíc záIkJOIIlemZe' dne 14. března 1924.
Knliha je vypmvma
267 obrazci v ~tu,
mezi nimiž ZIltbírá Praha 4 obiraJzoo,.a tol Karlův
moSlt a kNfuv1nJíci, Stamměst&ké náměst.í s TÝIIJSkým kostelem. StalfOlJIllěstská,v:ěž mostecká
3, .ZeI1ený 1JrIhs HavellSlk.ým koste,lem. Krniha je hodna dopotručení nejen úpauvo'll ~átky a
bch&tým obSlahiettn:,ale i ZIltji'lilllJvoumetúdou zprac1ování', poněvadlž zabírá krade evrO\pské
i africké.
Petřík.
,
Dr. Ing. Gustav F o I' S tne 1': "Aus/{Ieiehun/{ u. Genaui/{keit von Polygonzii/{en im
weitmaschtgen Dreiecksnetz."
Str. 49, cena Kč 29'80, vydal K. Wittwe'r, Stuttgart 1933.
Spis navazuje na jednání 5. zasedání zeměměřické rady z r. 1929, která se v Ně·
mecku stará o akutní problémy geodesie. Obsahuje stati o chybách při měření délek a
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úhlů. o vyrovnání polyg-onových sítí a pořadů metodou nejmenších čtverců i způsobem
přibližným a konečně jedná o přesnosti polygonometrického
určení bodů a o dovolených chybách v závěrech po,řadů.
Autor přemýšlí o tom, zdali by nebylo možno, ,aby polyg-onisace na.vazovala přímo
na triang-ulaci III. řádu (u nás by to byl řád IV.); tím by se mu stala zbytečnou trigonometrická síť podrobná. Pro oprávněnost toho uvádí, že podrobná síť vyžaduje mnohQ
příprav, v rovině a v lesnatém kraji vysokých a tedy drahých znaků a pod.
Odstraněním podrobné sítě by se ovšem Z'llačně prodloužila délka pořadů; do ,všeho
měření polyg-onisačního by se pak musila vnés,ti zvýšená přesnost, zejména úhlová, ne~
boť právě úhlové chyby se při dlouhých pořadech nepříznivě šíří. Bylo by třeba zavésti
především pečlivé dostřeďování
úhloměrného stroje
pomocí svislic,' jemné záměrné cíly
na tabulkách atd.
Po teoretických
dedukcích očekává, že praktická zkouška potvrdí. že by se 4 kilometrová síť mohla státi základem vlastního měření.
Po přečteni Forstnerova díla vybavuje se v mysli mimoděk především poznání, že
u nás není ani korporace, ani jednotlivců, kteří by si sousta,vně všímali problémů výkonného měření katastrálního.
Děly se, pra,vda, pokusy o zřízení zeměměřické rady, ale
zůstaly zatím bez úspěchu. Její činností by se v přítomné době velmi pomohlo novým
měřickým návodům.
Kdo prostuduje
náš nový návrh měřického návodu' A. zajisté postřehne, ž-e obsahuje proti instrukcím z r. 1904 a 1907 nejen z brusu nové stati. ale i takové p'ředp'~sy,
které byly šmahem a bez uvážení převzaty z jmenovaných
instrukcí
dosavadních. Tak
sluší zejména litovati, že velmi důkladná Mst trigonomet.rická
nemá přiměřeného pokraQování v polygonisaci, ač jedině jí slouží. Předpisy v ,tomto, oddíle nedoznaly valných
změn proti dřívějšku.
Ja-kost jednotné trigonometrické
sítě nynějŠí nutno da,leko nadřaditi síti předválečné, jak ji katalstr používal. Zásluhou odborného vedení práce v triang-ulační kanceIMi udržuje se právem přesnost v určení' trig-anomet,rických bodů u samé hranice možnosti, ale další pra.xe Dak st-a.ví na velmi solidním základě stejně méně přesně, jako se
to dělo tehdy, kdy velký výkon byl důležitější než přesnost. Oč jde?
Pravím ihned, o zevrubné studium všech zákonů a jevů podrobného měření a o takové teoreticky
i prakticky
správné
sevření jednotlivých
úkonů
,vlastního
měření,
v němž by nebylo nesrovnalostí.
Jen namátkou:
Nový návod. ač mnohde zdůrazňuje
podmínku pro přesnost v ceně pozemků (na př. při použit.í měřického způsobu), nedbá
na ni v do.volených odchylkách ani délkových, ani úhlových. Tyto jsou stejné, ať jde
o měření velkoměsta nebo vesnice. Všimněte si dále, že hranioe odchylek zůstávají ze
starých dob. Odchylky
délkové jsou nemožně velké, úhlové neodpo·vída.jí užívaným strojům. Jakost úhloměl'ných strojů není jednotná a je v celku nedostatečná.
Okolo nás podrobují zastaralé předpisy novému zkoumáni se všech hledisk, my
se v novém návodě chceme na dlouhá léta zaříditi
po starodávnu
a ponecháváme
překonané emph:ické vzorce.
V té věci voláme po praco,vitém zeměměřickém Doradním sboru nebo po specielním studijním oddělení při centrálním úřadě, jehož úkolem by bylo stanoviti docilitelnou pi'esnost v úkonech, pro ni normalisovati pořád1nou jednotnou výzbroj a dále hledati
nové cesty a způ,soby především pro nahrazení sta,robylého měření délek, jež zůstane
ještě dlouho problémem výkonného zeměměřictví.
Šfv.
Vyšlé knihy.
Návod, jak vykonati katastrální
měřlcké práce pro vedení pozemkového
katastru. Instrukce B, Stran·
125 krom mnoha příloh. obrazových a tabulek. Cena 5'í·Kc, Jednotlivé tabUlky za 2 Kč. Vydalo ministerstvo financi
Objednávky vyřizuje: Ustřední archiv pozemkového katastru v Praze liL, Jooefská 4, (Návod byl právě rozeslán'
připomínkovému řízenI.)
Popis města Brna k soutěži na dopravně.ku munikační plán 1933, Sestavila městská regulační kancelář (přednosta Ing. J. Peňáz). Stran 104 krom tabulek.
K. K li h n: Dle schone Altstadt: Ihr Schutz. Ihr Umbau, ihre Verkehrsbesserung, Berlin 1932.. ' Cena H. m.
(Podnětem k této publikaci byla Iiterárni soutěž ústavu pro stavbu měst při Masarykově akademii práce).
Dr. h. c. S u c k o w: Dle Ausbildung und Priifung der Vermessungslngenieure ln Preu8en. Cena 3'5 ř. m
Vydala: PreuBische Druckereí und Verlags-A. O. Berl in S. W. 4S, r. 1933.
Dr. M. J a c o b s: Die Lultaulnahme lm Dlenste
der Forsteinrlchtung...
Vydala fa O. t1eyde
v Drážďanech, 19'JJ.
"
Carnegi~ institution 01 Washington:
Annual report 01 the director 01 the departement
of terrestrial
lttagnetism. (~or the yéar 1931-32.)

Odborná pojednáni

v časopisech.

TechniCký obzor, ,čís. 6. Ve hUdce .Geodesie" otištělla pod titulem .Relormn! návrhy pro triangulace"
polemika Prof Dr Fr. B a s t 1a a Ing-. Dr. Jar. Hr u b a na.
Przegll\d fotogrametryczny,
1932. Zeszyt 3-4. Z a w a d z k i e: Zastosowanie fotogrametrji dwuobrazowej
w terenach atd. P ia sec k i e: Wynikl prób zwiekszenia dokladnošci fotoplanov,
Przeglqd mlerni~zy. 1933. Čís. 1. W are h a I o w s k i: NcjnaIéhavějši
úkoly.
J ach i m o w,,s k i :
Vyrovnáni polygonú se zřetelem na chyby délkové a úhlové (dokonč.).
M a k s y s : O situačních
plánech
měst a obci (pokrač,).V
kronice katastrálnl piše: Ing. C z a r not a : Odpověď na anketu o katastrn a Ing.
Ze r wan i t z e r: Důvěra v knihy pozemkové. - Čis. 2. S z y malÍ s k i:
Několik slov o novém roz-
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p.očtu. Mys I a k o w s k i:
O vyznačováni meliorova ných územl na geometrických plánech. C z a j k o v s k i:
Ulohy zeměměřičů při scelovánl. M a k s y s:
O. sltu ačnlch plánech měst a obci (dokonč.). V kronice katastrálnf je uvedeno memorandum spolku inženýrů stát nf měřické služby pod titulem: V obraně katastru, a
kromě toho článek předsedy tohoto spolku Ing. II o I len der a:
Pozemkový katastr má býti přidělen 11nančnlm úřadům. V sešitě pod čarou je vytištěn také článek
těšlnsko-slezského
bibliofila Van t u I I pod
titulem: Staroslezské hraniční přísahy. Clánek je zajl mavý tím, že podává na základě pramenů historických,
jak podle práva českého, které do zemského práva tě šlnského zavedl český král Václav, bylo v XVII. stoletl soudně rozhodováno o vzniklých sporech hranič ních.
•
C.
8ul1etln de Phologrammétrie,
1932. No 2. B a I e y g u i e 1': La Photographie
aérienne au service de
I'urbanisme colonial. P o i d e bar d: Photographie
aérienne et archéologie,
recherches
en steppes syrienne
8ul1etln offlclel1e de I'union des Géometres-Experts
Fran~ais, čís. 47 (březen). Dol' el: Conservations
dans les archives, les tirages héliographiq."es.
Journal des OéomHres-Bxperts
el Topographes
Franfals'
Čls 149 (březen) Ray O a n g e "; L'urbanisme et le I(eometre. K I u z n i a k: Compensation de précision
ďun pOčlygOne a direction unilorme entre des polnts fixes. Ma r ti n' Tachéometre auto-reducteur
Blanc.
ls. 150 (duben). D a v in: Le service top0l(raphique de Tunisie. Le S Ou l' d. Le probléme des plusvalues foncieres. Br e i t h a u p t: Coincidence optique. (Applicatiou aux niveaux de précision de Breithaupt avec
bulle centrée selon le systeme de Heckmann). F a u q u e u x: Essai ďune carte al(ronnmique cadastrale.
Blldmessung und Luftblldwesen. Cfs. 2. II u gel' s h o f I: Gegenwartiger Stand und Aussichten der
Photogrammetrie
als lIillsmittel
der Forstvermessung und Forsltaxation.
S a r n e t z k y:
Die Verwendung
der Schrag- u. Senkrechtaulnahmen
bei der Stadtverm essung Essen. W o i I: Bestimmung der Neigung und
Kantung von Stellaulnahmen aus Lultfahrzeugen. P a u ker t: Die historischen
und gegenwartigen
Instrnmente fUr die Erdbildmessung...
II e s s: Eine neue Panoramenkammer
fUr terrestrische
Aufnahmen.
v.
O l' U ber:
.Um· MiBverstandnlsse vorzubeugen.c
Zeltschrlfl tlir vessrmeungswesen,
č. 4. L 11dem a n n: Hohe Fabriksschornsteine
als Dreieckspunkte
Se h m i d t: Untersuchung eines Prazisionstheodolits
von .Wild. D e u b e I: Die AusfUhrung von Vermessungen
im Umlegungsverfahren
durch die Katastervprwaltung.
C. 5. Prof. Dr. H. Mahnkopf t· F li r s tne r: Ausgleichunl( von PolygonzUgen (konec z čis. 3). Črs.6. Dr. P i n k w a l' t: Ober die Behaudlung von Fehlergrenzen.
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Maanmlltans. Cis. 1. P U n s t lne n: Jest POzemek vyvlastněný pro veřejné účely osvobozen od povinnosti zřldl! silnici? S a Ion e n: Vyrovnání trig. sftě dle prof. Petreliuse.
S u o mel a: Zimní nlvelisace v přfstavech.
The lournal of the chartered surveyors' InstltuUon. svazek XII., r. 1933, č. 7. Konference zemědělskÝch členů. Valné shromážděnI anglickÝch země měřičů, konané dne 5. prosince 1932. rozloučilo se slavnostním způsobem se svým dlouholetým taiemníkem p. Goddardem, jenž zastával místo toto 27 let a odcházl na odpočinek. Za zásluhy, jichž zlskal si p. O oddard za svého působenl o Instituci anglických zeměměřičů, byl zvolen j'ednomyslně čestnÝm členem. Vis count L y min g t On: Odstraněni škodlivých vllvd na
anglické zemědělstvf. C. S. Zlskánl pddy k veřejným účelům. Geo II e a d: Odhad nemovitostí za moderních
podmfnek. C. 9. Pokroky ve studiu stavebnlho dřeva (Zpráva za rok 1931).
Vev.

Zprávy spolkové.
Jednatelská
zpráva Spolku čsl. zeměměřičů za rok 1932. Spolek čsl. zeměmencu,
který vstupuje letos do 21. roku s.vého trvání, snažil se i v uplynulém sp·rávním období,
podobně jako v le,tech předcházejících, aoy splnil úkoly, kte,ré si při svém založení vytknul, t. j. snažil se, aby v plrvé řadě hájil stavovské
zájmy svých čllenů, a byli to
zvláště kolegové u zemského úřadu v Brně a úřadu pro agrární opemce tamtéž, jichž se
musH zastati. Plně usnesení loňské valné schůze, rozesilal spolek poslaneckým
Mubům,
kanceláři presidenta republiky, p,re·sidiu ministerské
rady, ministrům veř. prací a zemědělství, lwmisi pll'O agrární operace, dále vysokým
úředníkům,
kteří spolupracovali
na
resystemisaci, a k!onečně pOSllancům, kteří až dosud projevovali zájem o otázky techniků,
zvláJštní otisky článku ,o postavení zeměměřičů agrárního a zemského úřadu v Bmě se
žádostí, aby věnovaH pozo.most nespravedlivé sy,stemisaci míst u těchto úřadů. K žádo.,.ti
odpověděli poslanecké kluby: nár.-demokratícký,
nár.-sociální, soe.-demokratický
a repub1ikánský a sHbily podporu pro odstranění zmíněných křivd. - Spolek sledoval i nadále
otázku postavení zeměměřičů u mini,sterstva veřejných prací a zji,stil, že řešení otázky
obsazení vedoudho místa zeměměřičem je znesnadněno tím, že přednos.temské místo v oddělení "G" je systemisováno ve služ. třídě lb, oož spolJku nebylo ministerstvem
přes
opětovaná podání sděleno. Otázka obsazení vedouciho místa zeměměřičem je tedy otázkou
sys,teinisace. Této ok,olnosti bude, si spolek vědom při dalším postupu. - Spolek sledoval takt:éž s nálelžitou pozlorrnosti nová nařízeni a výnosy, upravující zeměměř. službu, na
příkJad výoosmin.
veř. prací "Instrukce o výkolllu p,řípravné služby čekatellů a zkušební řád ustanovovací zkoušky", o němž referoval Ing. Krčmá<ř na výiblOO1OlVé
schůzi. Spolek vyvÍinul v uplynulém roce též činnost na poli kulturním.
Zde v první řadě třeba se
zmíniti o pracech spojených s přípravou zeměměř. kalendáře. Výbor spolkuzvoiHil s ohledem na různé kategOll'ie zeměměřičů zvláštní komis,i, která vypraeovala
předběžný program, k němuž si vyžádala připomínky zájmových spolků a na základě těchto připomínek byl sestaven konečný progTam.
Spolek věnoval též pozornost 250. výročí vydání spisku Šimona Podollského ,,0 mí·
rách zemských" a obráti!! se na Českou Maj;iei Technickou se žádostí, aby spisek vydala.
P,o delším jednání Matioe žádosti vyhověla a spisek právě vyšel tiskem. Spolek doporručuje, aby si kolegové tento spisek, který patří k nejstarším českým publikacím zeměmě·řičs:kým, opatřili pro své knihovny .. Spolek pamatoval i na podporu kulturních podniků
jiných korporací. Na 'l"ekOl1lisrtmllkci
MarloilidIovapanoramatu bylo povoleno 100 Kč.
Předseda prrof. Petřík zúčastlllil se zasedání stálého komitétu Mezinárodní zeměměř.
Federace, konaného ve dnech 8.-10. září m. r. ve Varšavě.
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Oísel Zeměměř. Věstníku vydáno bylo 10, s rozšířeným a bohatým obsahem.' Schůzí
výbOlrový:ch bylo 9. schfi'Zí kaJendá.řové komise 6.
Konečně třeba se zmíniti o S. P. Z. I., jehož činnost vztahovala se hlavně na vydáváni přednáš'ek, na p'ořádání exkursí a konečně i na pl"opagaci ohledně reformy studia
zeměměřičského.
'
Zpráva o ustavující výborové schůzi Spolku čsl. zeměměřičů. konané dne 17. března
1933. Schůzi, ke které se omluvili prof. Petřik, kol. Souček a Pudr, předsedal Ing. Krčmář. Přečten byl a schváJ1en zápis o posllední výborové schůzi a zápis. o valné Rchůzí, jejž
. vzal výbor na vědomi. Prof. Ryšavý dopoLručuje, aby výbor požádal ještě o zprávu redakčnÍ. Nato přistoupeno k volbám funkcionářů, a t,o: dvou mí,stopředsedů, jednatele, zástupce jednate,le, pokladníka a zapisovatele,. ZVloloenibyli tito pánové:
1. místopředs,edou
Ing. Frant. Znklín, 2. místopředsedou
Ing. Jar. Pudr, j-ednatelem prof. Dr. Ryšavý;, zástupcem jednatele Ing. Jan ěvec, pokladlllíkem Ing. Jalr. Payer a zapis10rvatelem Ing. A. Fikerr.
Pak podal kol. Payer zprávu pokladní. Hotovost činí Kč 6878'30, dlužné přispěvky
5879 Kč. KOIl. poklladníJk předa-l u 20 člemi vymáhání
dlužných
příspěvků
právnímu
zástupci. Za nového člena se hlásí a byl přijat Ing. A. Štefka. Ze spolku vystupuje
Ing.
J. Hovorka.
Výbor obíral se nato návrhem administrace
na zakoupení Techn. sJo'vníku naučného. !'io debatě, jíž se zúčastniUi prof. Ryšavý a kolega Payer, byllo usneseno s~ovník
s ohledem na to, že s,polek bude zatížen vydánim kalendáře, prozatímJ nekupovat.
Dále
j,oonáno o resoluci brněnské 'odbočky, která se týká zastoupení úř. aut. civilních geometru.
v Inž. komoře v Brně. Bylo usneseno, že' příslušné podání, podporující brněnský požadavek též u Inž. kJomo-ry v Praze, bude podáno po dohodě s Jednotou úř. aut. cIv. geometrů.
Posléze jednáno o žádosti Spollku posluchačů
zeměměř. inženýrství,
aby Spolek
čsl. zeměměřičů lPIod:poroval memomndum, které podává-Ústředni
SVlaZs,tudentský na podnflt Sboru poslrucha.čů čels. vys. učeni te'chnického ministerstvu vnit,ra a v němž se žádá,
aby nebylo cizincům-technikům
udělováno státní občanství. Výbor žádosti vyhoví a piíedsednictvo vyp'racuje příslušné podání.
Na vědoimí byil vzat navrh kot Millkuly (zastupujicího Ing. KavaHra), doporučujícíh:!>,
aby do příští schůze ka:lendářorvé komise byl pozván Ing. Kavalír k projednání finalIlčriích
otázek, s vydáním kalendáře spojených.
Zpráva o valné schůzi Zájmové skupiny zeměměřičské při SIA. odbor Praha, klonané
dne 25. března 1933. Schůzi, k níž seomluviJ prof. Ryšavý, předsedal Ing. Mandys. Po přečtení a schvállení zprávy o pos~ední valné schůzi podal jednate,l kol. !'iortužák zprávu jednate!skou, 'IDteTá byla rorvněž schválena. Nato pl"ovedeny volby funkcionářů. Předsedou byl
zvolen Ing. Mandys, mi,stopředsedou Ing. Zuklin, jednatedean Ing. P:OItužák, zapislOvatelem
Ing. Fiker, zástupcem v ústředí a v odboru !'ira-ha zvolen byl prof. Petřík. Dalšími členy
výboru js'ou: Dr. Ryšavý, Ing. BI'IaJIJ.dl,
Ing. Souček, Ing. Súra.
Předseda Ing. Mandys refe,l'oval pak o některých zajímavostech ze zeměměřičského
oboru. Prof. PetHk naV1rhl, aby odbor PriaJOO,byl p,ožádán, aby Zájmové skupině zeměměř.
poskytl na běžná vydání Pll"otí vyúčtJoválIlí 50 Kč. K letošnímu sje,zdu S. I. A. v Užhol1odě
bude připravena přednáška. Výbor bude jednati s kol. Ing. Wf.esMrem o vhodný refe-rát.
Z Jednoty čs. úř. aut. civilních ~eometrů v Praze. Správní VýboT Jedno,ty konal
ustavující schůzi v sobo,tu dne 8. dubna t. r. v Praze za přítomnosti 13 členů. Jednatelem
zvolen kol. Prokůpek, druhým jednatelem a současně
za.pisova-telem kol. Vlk a pokladníkem kol. Kural. Předseda a oba mís-topředsedewé zvoleni byli na valné schůzi.
Ve schůzi správního výboru byly vyřízeny ne,jprve věci, pHkázané výboru valnou
schůzí. Usneseno upsati na půjčku práce obnos 1500 Kč ze spolkového jmění Jednoty.
Spolku čs. zeměměřičů poskytne Be co půjčka na vydání zeměměřičského kalendáře obnos 6500 Kč, který podle postupu prodeje kalendáře bude Jednotě zase zpět splácen.
Projev, přijatý na valné schůzi Jednoty ve věci velkého návalu po-sluchačů na oddělení zeměměřičského
inženýrství,
zašle se vysokým
školám technickým
a odborným
časopisům k uveřejnění.
V poslední době žádá mnoho cizinců o autorisaci civilního geometra-, která se jim
podle zákonných předpisů musí uděliti, vyhovují-li
po stránce
studijní
a praktické a
mají-li státní příslušnost.
Usneseno intervenoval1:i v ministerstvu
vnitra, aby cizím přísluŠníkům nebylo udělováno státní občanství s ohledem na velkou nezaměstnanost
na,šich
domácích Hdí. 'Usneseno UV'e,řejniti v Zeměměřičském
Věstníiku 8, ve Věstníku inženýrské
komory výzvu ke všem kole'gům, a.by zaměstnávali
jen tuzemské
kvalifikované
příslušníky, kterých jest nyní nadbytek, a aby cizince do praxe nepřijímali.
U ředitelství státních drah v Praze bude žádáno, aby' úředníkům, u ředitelství státních drah zaměstnaným
a majícím autorisaci civ. geometra, bylo proiVozování soukromé
praxe zakázáno s ohledem na velkou nezaměstnanost
samo-statně pos,tavených civ. geometrů.
Za zkušebního komiJSaře pro autorisaění zkoušky geometrovské při Zemském úřadě
v Praze se navrhuje Ing. Kural na místě zemřelého kol. Krejzy.
Kol. Zuklín podal zprávu o výsledku íntervence u Zemského úřadu v Pra.ze ve věci
vyhotovování parcelačních
plánů.
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kteří

Po zprávě pokladní usneseno přBdati vymáhání členských pHspěvků u všech členů,
jsou dlužní více nežli z,a 2 léta právnímu zástupci.Jednoty.·
.
.
Na návrh kol. Petdka
a kol. Vlka schválil výbor publikovati následující
prohlá-

šení:
K informaci všech členů Jednoty sdělují kol. Petru
a Vlk, že letáková akce, podnil~nu!á za účelem. získání. npvých členu do p~edsta,:ve~s~va ~nženýrské
k?mory
prpti
opetne navrhovanym
kandldatům
Jednotou, vzmkla Jedme nemformovanostI
tehde'JšICh
zástupců na letáku podepsa'né op osice.
Prohlášení toto bylo vzato výborem Jedno,ty na vědomí a konstatováno·,
že další
práce Jednoty bude se konati za součinnosti všech civilních geometrů, kteří chtěj i pro
stav svědomitě a pilně pracovati.

Ret, Prokůpek.

Valný sjezd SIA v Užhorodě je pořádán v době od 2.-10. července t. r. V~astní
sjezdoVé jednání počne v p á. t e k 7. če,rvence v 9'30 hod., kdy zasedá sbor delegátů a skupiny, jež pořádají přednášky. Týž den v 18 hod. jest valné shromáždění SIA. V ne děl i
9. července je slavnostni schůze sj,ezdová. Před 'oficielním jednáním a po něm se konají
exkurse a výlet, které slibují účastníkům
jak odborné, tak í vše.obecné poučení a poznání
krásných krajů a míst Podkarpatské
Rusi. Valný sjezd je· myšlen i jako zájezd inženýrských kruhů do nejvýchodnějši
části republiky a pořádá jej ředitelství stát. drah v PrMe,
vypravující
zvlá,štní vlaky v sobotu 1. červenoe asi v 15 hod. z Wilsonova nádraží. O podrobnostech
podávají zpdvy prosp,ekty valného sjezdu. Přihlášky do 15. června t. r.
K sjezdu byla vydána slavnostmi publikace:"Technícká
prác,e v zemiPodkarpatoruské 1919-1933",
kterou subskribenti získají za 40 Kč.
Kolegové z řad zeměměřičsikých nechť sjezdu se zúčastní ve v'elkémpočtu!
Upozornění. Na p,osIední valné hromadě Spolku čs. inženýrů státní měřické služby
někteří pp. koleg'ové h'l{~sili svoji zvýšenou činnost·v
mimopražských
Exekutiivách veřejných zaměstnanců.
Jak však z doLního, prohláJšení Vy,sokoškoIského
sVlazu je zřejmo,
ne,souhlasí předsednictv,o V. S. ve všem s postupem nynějšího vedení EVZ. a jejího tisku.
Žádám proto pp. čIenyspoílku,
aby ve své činnosti v místních
Exekutivách
dba;H též
pokynů Vys,okoškolského svazu jako své vrchdlné
nepolitioké
o,rganisaoe, hájíci zájmy
všech vysokoškoláků
ve státních ,a v;eřejných službách.
Prohlášení

předsednictva

Vysokoškolsk ého svazu zní:

Předsednict"'o
VysokošlkOl1skébo svazu usnes'lo se na schůzí, konané dne 4. května
1933, prohllás.iti, že nemůže souhlas'itl s některými
zjevy v dnešním 'oTg-anisačním životě
EXl;kutivy veřejných zaměstlllanců se vyskytnuvšími,
zvláště s podceňovámm
významu
vrcholných odborových organisací v struktuře
Exekutivy
'a snahou uplatňovati
v rO(lhodování mínění jednotlivců
nebo i menších celků mimopražskýoh.
Stejně se neztotožňuje
po některých
stlfánká,ch s ,obsahem a obrázky čas.opisu "Exekutiva".kteQ
bývá pokládán za ofici.elní orgán EVZ., ani s některými
větami v oficielníGh oběžnících EVZ. obsaženými.
De1legá,t do VY~OikO'šikloiskéhosvazu
Ing. V. B. Menčík,
čLen předs.ednictva Vysokoškolského
svazu ..

Členem zlkušební k,omise pro II. stát. zkoušku na odděleni zeměměř. iruženýrství při
vysoké šk,ole speciálnich nauk v Prazlel pro zbytek funkčního· olbdclbi 1928/29---1932/33 byl
jmenován mirrist1r'em šklolství ,a nár. osvěty kol. Ing. Voj t ě c h K u r a 1. úř. aut. c1v. geometr v Praze la vrch.sprá.vce
schwarzenhe<rské kancle~M;e z,eměměřiČské ..
Změny v osobním stavu kat. měř. úředníků na Podkarpatské
Rusi (leden až březen):
1. Ing. IV1amuK o I QI S o V U byllo propůjčeno služební místo s- tituIem _,měřičský konoipista". 2. Ing. Vladiimir G o 1 u b co v, smluvní měř. úřednik, byl prropuštěn.
U agrárních úřadů na Moravě jmenován Ing. Jan V á v r a měř. koncipistou.
.
Osobní změny ve stavu měř. úředniků pozem. katastru
na SlovenSku (bře,zen a
duben): 1. Při jat i: a) za měřické koncipisty:
Ing. Vladimir Forman, Ing'. Josef Frk,
Ing. J,osef Blunár, Ing. Ant. P'illrt. Ing. Oldřich Galař. Ing. Jaroslav Vycpálek, Ing. Ja,roslav Je,řábek, Ing. VladimiÍr Šváb a Ing. Miloslav Adam;
b) za smluv. moc. úředníky:
Robert Pllatzer a Ing. Miroslav Vondrálk. II. Jme n o v á n: měř. komioořem Ján Gašpall"
(Zvolen). III. Pře 10 žen i: M. r. Eduard Ženíšek do Košic, v. m. k. Ing. Jamslav
Rezek od i. k. v. ke k. m. Ú. v Košic,ích a v. m. k. Frant. Urballl obráceně. měř. konc.
Ing. Karel Havel:ka do Z,J. Moravc.lI. IV. Pwzatúmní
správou
inspektorátu
kat. vyměřování v Tmč. Sv. Martině pověřen v. m. k. Ing. Antonín Kovaříček.
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