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Velká Praha má zabírati obvod kolem Prahy o poloměru
8 km od středu, města počítaje v to i zájmový obvod. Některá
výletní místa přesahují i tento poloměr a jsou až 10 km vzdálená,
ku př. zalesněné okolí zbraslavské. Aby byl pro tak velký obvod
získán přesný situační a výškový plán, trvalo by dlouhá léta a
vyžádalo by si při roziíířeném vyměřovacÍm aparátě velkého finančního nákladu.
Proto byly za základ vzaty kopie katastr. listů
1 : 2880 podle nejnovějších evidenčních listú upravené a doplněné.
Sestavením devíti listll katastdlných
a rozdělením tohoto souboru
na čtyři stejné díly utvoÍ'Í se nové listy, zvané sekce, kterých se
používá jak při polní práci v létě, tak při čistokresbě v zimě.
V těchto sekcích vyznačí se pevné body situační a výškové a
sestrojí se vrstevnicc jednometrové,
v příkře svah ovitém území
pětimetrové.
Dále se v nich vyznačí změny v situaci a popisná
čísla domú barvou červenou, plochy zastavené barvou světle červenou a lesy světle šedou. Takto upravené sekce tvoří podklad
pro úplné a konečné dohotovení k reprodukci způsobilého přehledného vrstevnicového plánu v měřítku 1: 5000.
Situace jest tedy již dána a třeba ji jenom doplniti, po přIradě opraviti tam, kde nesouhlasí s nynějším stavem. Změny vyskytují se nejvíce podél tekoucích vod, dále v lesích, jsou-li v nich
zakresleny
cesty, příkopy atd. a ve svahovitém terénu. Jinak
situace katastráln)"ch map, přezkoušíme-li ji tachymetrickým
zaměřením, zejména v rovinném území, úplně souhlasí a dostačuje.
Zbývá tedy v dané situaci určiti potřebný počet v)"škových
hodú nutných pro konstrukci vrstevnic. Měření výškové provádí
se na základě dané sítě přesné nivelace dostatečně zhl!štěné. Přesnou
nivelaci provedl geodeticko-astronomick)"
odbor voj. zeměpisného
ústavu s přesnými nivelačními stroji a latěmi firmy Zeissovy. V celém
obvodu "Velké Prahy" byly osazeny výškové značky jednak na
budovúch jako svorníky, nebo jako nýty zapuštěné v kamenech
zvlášť k tomu osazených, po případě se nýty zapustily též do zachovalých star)"ch mezníkú, milníkú, desek mostú a pod. Na budovách bylo použito přizpúsoben)"ch značek francouzsky'ch kulat)'ch
a značek trojúhelníkových
města Prahy.
Hlavní tahy měřily se
~lvakráte, vedlejší pouze jednou. Poněvadž'se mezi některými body
ur(~en)'mi vídeňským zeměpisným ústavem vyskytovaly odchylky,
byl vzat za základ bod osazeny ve skále ve Strašnicích (zastúvka
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u Prahy) V = 232,4720 m. Takovýchto bodů přesné nivelace
připadá průměrně na jednu sekci jedenáct. Při měřeni tachymetrickém podrobném klade se hlavni váha na volbu stanovisek. Aby
měřeni rychle postupovalo maji se stanoviska volit co možná daleko
od sebe, v mirně vlnitém terénu 300 až 400 m. Za stanoviska třeba
voLitbody, které se ostře rýsuji jak na katastr. mapě, tak v terénu;
tedy co možná mezniky na vyvýšených mistech. Každá katastr.
obec je povinna dáti k disposici 30 mezniků, proto kde je nedostatek mezniků, možno je dodatečně účelně osadit. Stanoviska třeba
zajistit k přiléhajicim parcelnim hranicim a k vůli kontrole třeba
zaměřit na všecka vůkolni viditelná stanoviska, nejméně však na
předcházejici a následujici.
Hustota bodů podrobných řidi se podle terénu. V mirně
svahovitém územi jsou vzdáleny body 40 až 70 kroků, ve svahovitém 20 až 40 kroků. Při náhlém výškovém přechodu na náspech,
na terennich stupních dlužno bráti body nejvyšši a nejnižší, též
v zářezech, v údolích a hřbetech, aby se co nejsprávněji vystihl
celkový terén. V místech zastavených táhne se od známého výškového hodu nivelační polygon a určuji se rohy a rozhrani budov,
dále křižovatky ulic atd. visurou stranou. Na jeden list (čtvrt sekce)
jest třeba zaměřit průměrně 1400 bodů výškovJTch,aby byl výškově
dobře vystižen. Jsou-li stanoviska vzdálena přes 300 m, třeba je
nivelovat. Doporučuje se od jednoho bodu př'esné nivelace postupovat přes volená stanoviska až k bodu druhému přesné nivelace,
po připadě v okruhu na tentýž bod přesné nivelace uzavřit.
Dobrou pomůckou při sestrojování vrstevnic jest, je-li zaměřené
územi účelně skizzováno. Postačí naskizzovatnáhlé přechody výškové,
význačné čáry hřbetni a údolni, sedla, hrany stupně, spočinky,
výmoly, strže, jámy, dále všechny umělé tvary jako hráze, výkopy,
úkopy, atd. a vůbec všechny tvary, které nemožno z pouhých
výškových bodů vyčísti.
Na vrstevnicovém plánu" Velké Prahy" pracuje deset samostatných topografických sekci voj. zpměpisného ústavu a čtyři
sekce od ministerstva financí. Každá samostatná sekce zeměpisného
ústavu sestává z jednoho topografa-technika a čtyř figurantů-vojáků
a pracuje se dvěmi latěmi. Průměrná výkonnostzá měsíc obnáší
250 ha úplně vyhotovené a vyskizzovaué plochy.
J

Résumé. Base des hauteurs pour le plau des courbes
de niveau de Prague.
Pour confectionuer uu uouveau plau régulataire de Prague
et de ses environs immédiats a ľechelle 1 : 5000" on a exécuté un
uivellemeut de toute précision pour la détermiuatiou
de hauteurs
précises étant donné que les projets de travaux publics et de 1•.
régulation demandeut spécialement des cotes précises.
Le uivellemeut est éxécuté par la section geodésique de ľlnstitut géographique de ľArmée tchécoslovaque. Le uivellement relié
au réseau du le ordoo.
De ces cotes précises on d é t e r m i u e par la tachéométrie les
cotes des poiuts de détail de fagou a marquer les cotes: a iuterl"
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. vanes de 70 pas pour les terrains peu déclivés et de 40 pas pour
les terrains escarpés.
Ces travaux géométriques sont exécutés par 12 brigades topométriques.

I

M. Ing. Josepb Louis Sanguet.

I

Dne 2. srpna 1921 pohřben byl p. inž. J. L. Sanguet za
velké účasti kruhů zeměměřickych a inženYrskYch. Známé jsou
jeho zásluhy o praktickou geometrii i u nás a s vděkem věnujeme
mu povinnou posmrtnou vzpomínku.
J. L. Sanguet narodil se 8. července 1848 v Aigueblanche
v Savojsku. Studia konal v Paříži a se zálibou již tehdy pracoval
v matematice, zvláště v geometrii. Záhy vstoupil v kruh praktickych geometrů a pro své zásluhy stal se členem ústředního vyboru francouzskych geometrů a později čestnym předsedou sdružení.
Pracoval neunavně v tachymetrické metodě, jím zvláště
upravené, založil k její propagaci topografickou společnost a vydával věstník "La Réforme du Cadastre".
Pro své hluboké zkušenosti povolá.n byl do mimoparlamentni
komise katastrálné, jež vypracovala návrhy na nové katastrálné
vyměřování francouzské. Zde vynikl organisačním talentem v proposicích novych metod a sestrojil nové stroje vlastní konstrukce,
jež jsou nyní známé v celém zerilěměřickémsvětě.
Stačí uvésti tachymetr samoredukční, longi-altimetre, coordinatometre, tabulky logaritmické, pravítko počtářské. abaky a j.
Vláda francouzská uznala jeho zásluhy a udělila mu řadu
vysokych vyznamenání a jmenovala ho důstojníkem akademie.
Čest budiž jeho památce.
Dr. Semerád.

Zprávy ze sborů zákonodárnýd> a správníd>.
245.
Zákon ze dne 30. června 1921 o státních
.
~árodní
zakone:

shromtíždění

republiky

Československé

hranicích.
usneslo se na tomtG

Článek
I.
Veškeré záležítosti spojené s administrací určováním, vytýčením a
omezníkováním, jakož i s revisí, udržováním a evidenci státllíeh hranic
soustřeďují se v době, po kterou se provádějí rozhraničovací ustanovení
mezinárodllích smluv, v minbterstvu
veřejných praci, kterému náleží dohodnouti se ve všech otázkách týkajících se hranic se zúčastněnými ministerstvy.
Ukončení této doby- bude stanoveno vládním nařízením.
(y,

lán e k II.
§

1.

Vlastníci pozemků jsou povinni trpěti bez nároldi na odškodné, by
na těchto pozemcích byly postaveny státní hraniční mezníky, jakož i jin!\'
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značková opatření (sloupy, výtky atd.), jichž k řádnému vytýčení a vyznačení státních hranic bude potřebí, dále, aby pozemků těchto používalo
8e jakýmkoliv způsobem k tomu, aby se umožnilo a zabezpečilo stanovení
hranic ft postavení hraničních mezníků a značek.
Rovněž povinni jsou bez nárok!'! na jakékoliv odškodné trpěti obchťlzky státní hranice legitimovanými úředními osobami a dovoliti přístup,
po případě příjezd DlI státní hranici a jakékoliv jiné použití pozemků za
účelem provádění nutných osazovacích prací a oprav na hraničních meznících a značkácb,
§ 2.
Vlastníci hraničních pozemkll jsou dále povinni na vyzvání československého komisaře mezinárodní komise pro stanovení hranic, a kdyby
příslušná státní hranice touto komisí přezkoumávlina nebyla, na vyzvání
politického úřadu bezplatně postoupiti do vlastnictví státu soukromé mezníky na sHtní hranici se nacházející, pokud tyto byly uznány těmito orgány
za způsobilé pro vyznačení státních hrllnic a pokud by pJ:·ipoužití jich
k tomu účelu nebylo nutno je s dosavadního místa posunouti.
Mezníky ty nesmějí ani později bez svolení vlastníka
pozemku
s dosavadního místa býti jinam přesazeny.
§ 3.

Tam, kde prochází státní hranice lesy, jsou vlastníci lesního pozemku
povinni zpravidla bez nároku na náhradu vymýtiti pruh lesa v šířce 1 m
od hranic a odstraniti odtud veškeré pařezy, jakož i poražené kmeny a
klestí ve lhůtě, kterou k tomu určí československý komisař. mezinárodní
komise pro stanovení hranic, a kdyby příslušná část hranice nebyla touto
komisí přezkoumávána, ve lhůtě, kterou určí politický úřad.
Tento pruh podél státních hranic povinni jsou vlastníci bez nároku
na náhradu udržovati trvale vymýcený a v takovém stavu, aby od každého
hraničního kamene bylo viděti k oběma sousedním hraničním kamenům.
Táž povinnost ukládli se i vlastníkům pozemků nezalesněných, pokud
by na nich ve vzdálenosti 1 m od státních hranic naléz.lly se stromy
nebo keře.
K přikazu příslušných orgánů jest povinen k úkonům narlzeným
V tomto §u za vlastníka
každý, kdo drží neb spravuje pohranični pozemky.
§ 4.
Vlastníci pozemků povinni jsou napříště ponechati pruh v šíři 1 m
podél státních hranic nezastavěný a nesmějí v něm zřizovati příkopů, zdí,
ohrad a vůbec žádných zařízení, kterými by obchilzka hranice byla ztížena
neb znemožněna.
Ustanovení toto netýkll se budova
zařízení v době vydání tohoto
zákona již existujících, jakož i těch budova zařízení na pozemcích železnic veřejné dopravě sloužících, jcž budoucně - před.pokládajíc povolení
ministerstva železnie v dohodě s ministerstvem veřejnych praeí - budou
prováděny.
§ [).

Pokud státní hranice sleduje tok vody veřejné neb soukromé, po
případě vody ve veřejné neb soukromé dísposici jsoucí, ať jíž tím způso~
bem. že střed toku nebo některý břeh tvoří hranici státní, povinni jsou
vlastníci břehíi, jakož i pozemků přilehlých bez míroků na jakékoliv odškodné trpěti, aby na jejich pozemcích postaveny byly hraniční mezníky,
po případě i jiná značková opatření a zařízení, jichž jest ku pJ:'esnému
stanovení a vytýčení stLítních hranic potí'ebí, jakož i by používalo se pozemkťl jejich jakýmkoliv zpllsobem při stavbě a opravě hraničních mezník1l.
značkových kamenll a zal-ízení, dále k obchllzkám hranice legitimovanými
úředními osobami.
§ G.
Vlastníci Me hlt vod soukromých i veřejných, po případě v soukromé
neb veřejné disposiei jsoucích, pokud tvoří tyto vody státní hranici, povinni
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jsou kromě pHpadů hrozícího nebezpečí zdržeti se všeho, čím by povaha,
poloha, tvar neb směr břehů a ře('-iště vod těchto mohly býti změněny.
Stejné obmezení stíhá i vlastníky a uživatele těchto vod li majitele
práv vodních k těmto vodám.
§ 7.

Vlastníci břehů vod soukromých neb veřejných, po případě v sou~
kromé neb vei'ejné disposici jsoucích, pokud tvoří tyto vody státní hranici,
jakož i vlastníci pozemků sousedních, povinni jsou zpravidla bez míroků
na náhradu vymýtiti potřebný pruh porostu v rozsahu až do šíře 2 m
v době a směru, které určí ěeskoolovenský komisař mezinárodní komise pro
stanovení hranic, po pHpadě politický úřad, při čemž jest přihlížeti k tomu,
aby vykácením porostu nebyla ohrožena pevnost a stálost břehů, dále jsou
povinni ve zmíněném stavu břehy a sousední pozemky udržovati a nezřizovati na nich ničeho ani budoucně, čím by obchůzka vod těch úředními osobami byla ztížena nebo znemožněna.
K příkazu příslušných orgánu jest povinen k úkonům nařízeným
v tomto §u za vlastníka každý, kdo drží neb spravuje břehy pohraničních
vod, po případě pozemky sousední.
§.8.
Jakékoliv změny dosavadních břehů vod soukromých neb veřejných,
po případě v soukromé neb veřejné disposici jsoucích, jež tvol'í státní
hranici, jakož i nová díla vodni. dále změny dosavadních vodních děl na
těchto vodách a každé nové použití vod těchto, které by mohlo míti za
následek změnu dosavadních břehů, podléhají po dobu v čI. I. uvedenou
schválení ministerstva veřejných prací.
Pokud k opatřením tčm potřebí jest též povolení vodoprávního,
nesmí je úřad vodoprávní vydati dříve, než bude prokázano, že uděleno bylo
schválení ministerstvem veřejn)'ch prací dle odstavce 1.
§ 9.
Kdo drží neb spravuje pozemky ležící podél státních hranic, po
případě podél břehll vod. jež tvoří státní hranici, povinen jest ihned, jakmile o tom zví, hlásiti starostovi obce každé porušení, zničení, odstranění,
neb přenesení hraničních mezníků, jakož i jiných značkových kamenů a
zařízení sloužících k stanovení státní hranice, po případě i jiné skutečnosti: jimiž by zřejmost hranic byla porušena neb ohrožena.
o

§ 10.
Pro železnice, sloužící veřejné dopravě, jež hranice státní protínaji
neb jich se dotýkRjí, platí obdobně předpisy tohoto zákona, při jich provádění však dlužno šetřiti dosavadních stavebních a policejních předpisů
platných pro železnice.
§ 11.
Každé nesplnění povinnosti v §§ 3, 4, 6, 7, 9 tohoto zákona stano
vených trestají, pokud nejde o trestný čin přísněji stíhaný, politické úřady
na Slovensku a v Podkarpatské
Rusi administrativní
policejní vrchnost
první stolice, a to peněžitou pokutou od 100 Kč do 10.000 Kč nebo vězením do tří měsíců, Při nedobytnosti pokuty nastupuje místo ní vězení nejvýše 3 měsíce trvající.
§ 12.
Kdykoliv předpisy tohoto zákona néjakým konáním neb opominutím
byly přestoupeny, může státní správa - bez ohledu na případné potrestánísama na útraty provinilcovy dáti vykonati všecka opatření těmito ~ředpisy jemu uložená, po případě d:lti uvésti vše ve stav těmto pi'edplsum
odpovídající a vzniklé tím náklady vymáhati na zavázilném politi<;kou
exekucí.

Zákon tento
1. srpnem 1914.

nedotýká

se mezinárodních
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smluv

uzavřených

před

Článek
Zákon tento nabývá

účinnosti

IV.
dnem vyhlášenÍ.

Či án e k V.•
Vládním nařízením buďtež stanoveny
§{l 3 a 7 má se poskytnouti náhrada.

případy,

kdy výjimeč!lč

podle

Či á n e k VI.
Provedením z'íkona v době v: člllnku I: určené pověřuje se ministr
veřejných prací v dohodě s ministrem věcí zahraničních,
ministrem vnitra,
ministrem financí a ministrem zemědělství;
po uplynutí doby této pak ministr vnitra v dohodě s ostatními
ministry právě uvedenými.
T. G. Masaryk

v. r.

254.
Zákon ze dne 30. června 1921 o ochraně hraničních
a trigonometrických značek.
Národní
zákoně:

shromáždění

republiky
§

Československé

usneslo

mezníků
se na tomto

1.

Kdo 'úmyslně a neoprávněně
přemístí, odstrani, zničí neboneznatelným učiní mezník, značkový kámen neb jiné zařízení, určené k přesnému
stanovení hranic státu a vedení jich v patrnosti, jakož i ten, kdo úmyslně
a bez předchozího schválení příslušného
úbdu
(§§ 6 až 8 zákona o státních hranicích) zrnění povahu, tvar, polohu nebo Eměr břehu a řečištč vod,
jež tvoři hranici státu, dopouští se, nejde-li o čin přísněji stíhaný, přečinu
a potrestán budiž tuhým vězením od jednoho měsíce ilo jednoho roku.
§ 2.
Kdo činu v §u 1 uvedeného
dopustí se z nedbalosti,
je vinen
stupkem a potrestán budiž vězením od tří dnů do tří měsicfl.

pře-

§ 3.
Přeftupku
se dopoutti a vězenim od jednoho týdne do šesti meSlCIl
potrestán budiž ten, kdo úmyslně a neoprávněně
poškodí neb jiným 'způsobem poruší znaky v §u 1 uvedené,' aniž se tim dotkne patrnosti hranice.

§ 4.
Pachatel
budiž potrestán
za přestupek
peněžitým
trestem od jednoho sta do deseti tisíc Kč, jestliže čin v §u 3 uvedený spáchal z nedbalo,Sti.
J
§ 5.
Pro přestupek budiž potrestán:
1. Vězením od jednoho týdne do čtyř měsíců, kdo úmyslně a neoprávněnč
přemístí, odstrani, zničí nebo neznatelným
učiní:
a) hraníční znak zemský, municipální,
obecni (katastrální),
b) triangulační
výtku nebo zajištěný triangulační
kámen a značku tak,
že učiní je nepotřebnýmí
pro zeměměřieké účely;
2. vězením od tří dnfl do tří měsíclí, kdo úmyslně a neoprávněně
poškodí, neb jiným způsobem poruší:
.
a) hraniční
znak zemský, municipální,
obecní (katastrální)
takovým
zplísobem, že patrnost hranice nebyla dotčena,
b) triangulační
výtka nebo zajištěný triangulační
kámen a značku tak,
že lze jich ještě použíti.
§ 6.
Pachatel budiž pro přestupek potrestán pe~ěžítým trestem od padesáti do pěti tisíc korun, jestliže spáchal činy v §u 5 uvedené z nedbalosti.
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Dr. Popelka
V. r.
HUSlík v. r.
K osnově

stavebního

řádu

pi'ipravované ministerstvem veřejných prací, došla na vyzvání tohoto úřadu
celá řada, asi 120 návrhů a podnltů z odborných kruhů. Zvláštní puzornosti zasluhuje i'lánek inženýra Freie z Mor. Ostravy, uveřejněný ve
"Zprávlich veí'ejné služby technické", číslo 17, v němž autor na základě
vlastních zkušeností a s poukazem na odbornou litemturu pojednává soustavně o zavedení jednotného pi'edpisu pro stavební konstrukce (stanovení
síly zdi dle z,lsad statiky), o bezpečnosti proti požáru, O úpravě staveb se
stanoviska zdravotnického atd. Autor uvádí dále, že požadavkyarchitektonické a umělecké mohou jenom částečné býti i'ešeny zákonem. Zákon mllže
nejvýše brzditi výstr-elk1lm, ale umění a smysl pro krásno se nedají přivoditi nezměnitelnými předpisy, nýbrž cílevědomou prací správních korporacÍ. vypisováním architektonick)'ch soutěží a přizváním architektů k řešení
těchto prublémů.
Uvahy ve jmenovaném článku otištěné zasluhují plné pozornosti
povolaných kruhů.

Zprávy literární.
Vyšlé

knihy.

Op r a va: Cena Příručky
praktické
geometrie
Dr. Ailg. Semeráda obnáší pro členy Jednoty čs. mathem. a fys. ó8 K, pro legionáře
studenty 65 K, pro nečleny 72 K a poštovné.
Universální
logarithmické
pravítko
betonářské
profesora české
vysoké školy technické v Brně Ing. Jos. IUegra jest autorem samým podrobně
popS'íno a vysvětleno v čls]e 17 časopisu "Zprávy veřejné služby technické".
Pravítko obsahuje stupnice pro určení nurmálních napětí za ohybu, při
centrickém tlaku a částečně též pH tlaku excentrickém a to jak při zkoušení projektovaných dimensí, tak i pH jejich navrhování,
Zároveii jsou uvedena i'ešení některých úloh v praxi betonářské
častěji se vyskytujících tímto pravítkem. Pro značnou úsporu času, které
lze používlíním pravítka při řešení těchto úkolů docíliti, lze se nadíti, že
tato důmyslná pomůcka dojde v odborných kruzích všeobecného rozšířenÍ.
Revue général
des Sciences
192 •• Str. 87. Andrien:
Les révélations du dessin et de la photographie ft la guerre. Principes de Métrographie.
Paříž 1920, 16 fr.
Zeitschrift
fiir Vermessungswesen
1921. Str. 641. D eu b el: Der
doppelte Bogenscbnitt mit zeicbnerischer A usgleichung.
Zeilschrift
fiir Instrumentenkunde
1921. Str. 107. Dr. K. Erfle:
Beitrage znr Gescbichte tmel znr geometrischen Optik des Umkehrsystems
mit veranderlicher VergroUerung. ..
Str. 121. Dr. M. Lange:
Uber eine Metbode, die optischen Ab·
bildungsgleichungen
zu prakti8clj.en Durchrechnungsformeln
umzugestalten.
Str. 157. A. K. Mel o l' d: Uber terrestrische Hefraktion.
Str. 192. Heusolds Kreuzvisier.
Str. 193. J. I<'rank: Uber zwei'astronomische arabische Instrumente:
1. Instrument al ála al schámila - polokoule měHcká. 2. Přístroj s čtyf'líllelníkem.
Str. 219. Dr. K. Harting:
Astigmlltismus aplanatischer
Linsen.
Str. 236. A. l!' e n n e 1: Kreisteilung nnd Kreisteilmaschinen.
Přistroj
k rýsování
křivek.
(Revue générales des Sciences.
Paris. No. 24. 1912.) Tento přístroj sestává v podstatč z dlouhého, celuloidového pásku, který se může ohnouti tlo tvaru dané křivky nebo může pro-
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cházeti řadou bodů. K tomuto pásku jsou připojena dva raménka ukončující pl-ístroj, jak to znázorňují vedlejší obrazy. Jedno z ramen jest upevněno
nejprve prostřednictvím matky k prkénku, které tvoří základnu přístroje;
druhé rameno je umístťno na prkénku až tam, jak to žádá ohebný pásek,
aby zaujal křivku žádanou.
Ově ostatní raménka (3 neb 4 u velkých
modelů), která mohou býti na prkénku umístěna v kterékoliv poloze, souvisi
s celuloidovým páskem tak, že jej podpírají a přispívají tak k jeho stabilitě
pro v~tvořenou kHvku. Nyní možno již křivku rýsovati na papír tužkou
neb rysovacím pérem .
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Tímto přístrojem možno vytvořiti nesěetné druhy kHvek o velkých
i malých poloměrech křivosti. Opsané křivky jsou spojité a pravidelné a podržuj! dobře svůj tvar. Křivky ty možno též několíkráte opakovati ve
stejném tvaru.

Tento přístroj stane se hledaným všem kresličům, inženýrům, architek"
t8m i fysikům a chemikům, kteH vyjadřují často křivkami výsledky svých
pokusů. Přístroj lze dostati u zmímého výrobce přístrojů matematických
a kreslířských:
M. W. H. Harling (47, Finsbury Pavcment, Londýn).

Dr. Fr. Fiala: Volba zobrazení pro stá.t československý
~ úvodem do kartografie. Svazek 16. sbírky »Svět a práce". - Nákladem
Ces. Matice Technické, v Praze 1921. Vznikem naší samostatnosti vynořila
se též otllzka, jakým způsobem by se dalo nejvhodněji zobraúti území
čsl. republiky do roviny, tak, aby metody zobrazovací dalo se použítí pro
trigonom. sítě mHení katastrálného i pro mapy podrobné. - Rylo zřejmo
ihned, že metody uzité v bývalém Rakousku nevyhovují ani zdaleka požadavkům dnešní doby a nejsou v souladu s pl'esností novodobých praci
měřických a že také zvláštní tvar území naší republiky vyžaduje způsobu
naprosto jiného. Autor spisku obíral se otfízkou nové projekce od doby
jejího vz~iku a otiskl již rokuloňského
zmímé článkyy Zem. Věstníku
a ve Zprávách veřejné slu7.by technické. Ve spisku pravč vydaném shrnuje
výsledky svých dosavadních studií, pl'edesílaje jim vhodně výklad základních
metod zobrazovacích a zákonů zkreslení.
Tím jednak umožňuje podlohné
sledování svých úvah i techniku méně do těchto otázek zasvěcenému, jednak
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vyšetřuje ihned způsobilost uvažovaného zohrazení a velikost zkreslení pro
území naší republiky. Dospívá tak k přesvědčení,
že nejlepším zobrazením
pro naše území protáhlé ve směru szo - jv. je o b'e c n é v fi 1c o v é z obr a z e ní
k o n for m n í, jehož zkreslení délkové při je di n é m systému soul'adnicovém
zilstane v mezích 10cm na 1km. K zjednodušení výpočtu doporučuje přejíti
z elipsoidického
povrchu předem na povrch kulový a teprve z tohoto na
válec vhodně volený. K tomu účelu podAvá též theorii konformního zobrazení
elpsoidu na kouli dle způsobu Gaussova.
- Nehledě k tomu, že autor
obírá se ve své pdci otázkou pro náš sbít výsoce důležitou co nejsoustavněji a nejpodrobněji,
přijde prvá Mst jeho spisku zajhté vhod i širším
kruhiim technickým a zejména posluchačům vys. škol, neboť jest to v naši
literatuře prvé souborné zpracování pro technika nejdilleZitěFí části kartografie. Doporučujeme
ji vřele všem kblegilm, kteří zajímají se o theoretické
řešení této otázky velkého praktického
dOSllhu.
Rš,
Z administrace "Zeměměřického věstniku": DHvpjší ročniky
obdržíte za plivodní ceny a to ročníky 1914-1918
8 K, 1919
12 K.
1920 a 20 K. Taktéž jednotlivá čísla (i z ročníku 1913) lze zakoupiti.
Pro
posluchače - prostiednictvím
jich spolkli - jsou ceny poloviční. Kolegové,
kteří válečné ročníky (1914-1918)
zaplatili, ale neobdrželi
některá ČÍsla,
mají právo na bezplatné doplnění ročIlíldL

a

a

Stav parlamentní akce o př~řazení státních měřických úředníků.
lnž. Josef R ů ž i č k a.
Národnímu

shromáždění

republiky

(Konec.)

československé!

Měřičtí úředníci
státní hleděli si vždy pouze práce jim přidělené
li starosti o hmotné svoje zabezpečení pl:'eneehávali vhidě.
Samozřejmý
dlisledek toho byl. že reformy, týkající se jejich stavu,
přicházely
teprve tehdy, když již byly vynuceny neudržitelností
poměriI
a tedy pravidelnč
pozdč.
Tak jedině se stalo, že geometři, nemajíce
chvíle volného
času
a spoléhajíce
na spravedlnost
a hlavně na závaznost
učiněných
slibů,
nebyli dosti podnikaví
v hájení svých práv při projednávání
služební
pragmatiky,
ač poslanec inž. Hrázký stím je dne 23. května 1910 upozorňoval
ve státně·zřízeneckém
výboru rakouském,
že kmhy poslanecké nemohou
dostaLečně znáti jl,jich poměry a že je tedy jejich povinností, aby kruhy
ty náležítě informovali.
Tuto svou důvěřivost
zaplatili geometři tím, že byli zařazeni do
skupiny B státního úřednictva,
ač dle jejich vysokoškolského
vzdělání
a dle slibli jim učiněných příslušela jim skupina A. Aby tato křivda byla
napravena a aby se geometrům dostalo s líb e né h o s tej n é h o P o sta v en í
s o s t a t ním i tec hni k y ve státních
službách, byl podán , N árodllím
shromáždění návrh zákona (tisk 1131) o jich zařazení do skupiny A.
Zádajíce
o blahovolnou
podporu
tohoto návrhu,
vyprošujeme
di
laskavou pozornost pro tento
pamětní

spis:

"Povolání měřických úředníků státních je mimořádně nnmahavé, vyčerpávající duševnč i tělesně. Můžeme směle tvrditi, že je to nejobtížnější
povolání úřednické.
Příčiny
toho
nelze
odstraniti,
neboť
vězí
v povaze
služby
samé,
Práce měřickýeh úředníkfi dělí se na polní a kancelářské.
V dubnll
každého roku vyhotoví si geometr cestovní rozvrh na dobu od května
do
října a rozvrh ten je pro něj závazný
přes to, že pH jeho sestavování
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nemohl samozřejmě předvídati různé okolnosti, které se během dob;r dostaví. Cestování neděje se jako v jiných oborech stHní správy od pllpadu
k případu, n}'brž nepřetržitě od jedné obce ke druhé, průmě ně po 23 dny
v měsíci a teprve ua zbývajících
7 dnů vrací se geometr do svého sídla,
aby vyHdi! kan:'celářskou agendu, která se mu během měsíce nahromadila,
..Jak}' život při 'tomto kočovném zaměstnání geometr vede, lze si snadno
představiti. Většinou připadá mu na každou obec pouze jediný den. Tedy
čas k práci vyměřený je veliee krátký a geometr, aby mohl dostáti svému
úkolu, musí pracovati ve stálém chvatu, aby využil co nejvíce každého
. okamžiku. Z téhož důvodu se nemli že také ohlížeti na počasí a musí pracovati v horku, zimě, prachu, dešti i blátě.
Jak intensivní práce se od geometrů požaduje, vidno z toho, že
v mčřické instrukci z roku 1865 se výslovně praví, že měřičtí úředníci
mají v době polních prací se věnovati svým služebním povinnostem po
celý den, což znamenalo od slunce východu do slunce západu. Také výnos
ministerstva
financí z 28. května 1904. č. 24.749 znovu zdůrazňuje, že je
nutno denní doby plně využíti a zejména ranních hodin, pro práce měřické
obzvláště cenných.
Zavedením osmihodinové doby pracovní dostalo se sice nepřímo
i geometrům ulehčení, avšak ulehčení to jest velmi problematické, neboť
geometr, zanechav měření, musí konati ještě různé práce písemní, počtářské
neb kresličské a to často i několik hodin dennč.
Že není pHjemno po takové celodenní tělesné i duševní námaze
nocovati každého dne na jiném lůžku a okoušeti denně jiné kuchyně, a to
často kuchyně dosti špatné, jest zajisté pochopitelno a týklL se to obzvláště
geometrů, pracujících
v chudých krajinách
horských.
Původně
nebylo
geometrům ani dovoleno, aby alespoň na .neděli směli se vrátiti ke svým
rodiIiám. Povolení to bylo jim d:íno teprve výnosem mínisterstva financí
ze dne 27. června 1899, Č. 33509. Výnos ten však stanoví, že geometr
nesmí opustiti obec, v níž pracuje, před večerem v sobotu a v ne děli
večer má býti již zase v obci zpět. Náklady s cestou takovou spojené
musí si ovšem hraditi s:ím. MěHcký úředník, který pracuje v krujinách
vzdálených od svého sídla, nemajících vlakového spojení, není samozřejmě
s to za těchto podmínek takovou cestu podniknouti a musí
zůstati
mimo domov i v neděli.
Také zimní práce měřických Medníků nejsou záviděníhodné.
Pracují
v mapách zhotovených již pí'ed 80 lety. Po 811 roků zakreslují se do map
těch různé změny, takže mapy ty jsou v mnoh}'ch pi'íp"dech a obzvláště
v krajinách prllmyslových, hustou spletí čar, ve které je těžko se vyznati
a tím obtižněji pracovati s přesnosti, jaká se od prací geometra požaduje.
Obtíže ty jsou zplísobeny hlavně nepatrnÝm měřitkem 1: 2880, v němž jsou
mapy ty sděhíny a kde 1 mm odpovidá téměř 3 m ve skutečnosti. Při tomto
drobném měi'ítku vyžadují práce geometra mimořádně napjaté pozornosti
a zrak je značně vyčerpáván, jak ostatně jest velmi dobře zmímo každému,
kdo s mapami těmi, neb geometrickými nákresy měl co dělati.
Každé dílo rukou lidských ztrácí stářím na své ceně a následkeIJl
toho úměrně s jeho stářim zmenšuji se i požadavky na ně kladené. U map
katastdlních
jest to však obrácreně. Piivodně byly sdělány pouze k účelům
daňovým, brzy však se staly také podkladem práva vlastnického, jako mapy
knihovní, zemsko deskové. železniční a podkladem riizného podnikání technického, jako jsou stavby drah, silnic, regulace řek, měst, komasace,
meliorace a v době nejnovější reforma pozemková.
Úkoly map katastrálních
jsou tedy obsáhlé a práce geometra při
stále stoupající ceně pozemků zodpovědná.
Při tom nelze přehlédnouti té okolnosti, že v jiných oborech státní
služby stávají se starší úředníci přednosty větších úřadů a dosahují tak
míst zodpovědných sice, avšak fysicky přece jen pohodlnějších.
Organisace služby měHcké však něco takového nepřipouští a tak
geometr musí až do nejpozdějšího stáří konati tytéž obtížné práce a s různými neduhy, které si během služby přivodil (revmatism, nemoci žaludku,
srdce, slabost očí atd.) vésti tentýž koěovný život, jako nejmladší jeho
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kolega. Dftsledek všech těchto obtíží služby měřické byl, že technikové
vyhvbali se této službě, hle\1ali povolání pohodlnější a výnosnější a tak
služba měřická trpěla nedostatkem technicky vzdělaného personálu.
Ve službě vojenské byla nam'\ havost prací měřiekých uzn~na a zvýšená činnost dftstojníků zabývajících se mapováním a triangulacemi a obtíže
s činností tou spojené byly hodnoceny tím, že dtistojníkflm těm byl do
pense počítán rok za 16 měsíciL
U geometr1'1 pomohla si vláda rakouská jinak.
Aby čelíla nedostatku personálu a získala potřebný, akademícky
vzdělaný dorost, zkrátila dobu technických studií.
V roce 1896 bylo zHzeno na vysokých škol1ch technických samostatné studium zeměměřické,
látka učební byla vtěsnána do dvou let
a studium zakončeno odbornou státní zkouškou.
N a to pak vláda rakouská horlivě agitovala mezi studentstvem, aby
se věnovalo tomuto studiu a odvracela je od jiné dráhy životní. Na vysokých
ilkolách technických a i' na školách renlných byl uveřejňován výnos ministerstva :financí ze dne 19. června 1899, č. 30.754. v němž absolventům
zeměmčHckého studia slibovány všemožné výhody, jako odstranění třídyXI.,
dosažení třídy VlII.ve
12 letech a nejméně
totéž postavení,
jaké
m"ají ostatní
technikové
ve službách
státních.
Agituje-li někdo
tak usilovně, jako to činila v tJmto případě vláda l'lI.kouská, nepoukazuje
na stinné stdnky
věci pro kterou agituje.
Jestliže tedy v posledním odstavci zmíněného v}~n"su se pHznává, že služba zeměměHcká zůstane pHrozeně vždy spojena s jistými poWiemi a nepohodlím přes veškeré reformy,
které ministerstvo zavésti míní, jest to zajisté nejhodnověrnější důkaz toho,
že zkrácení technických studií pro zeroi',měhče jest plně vyváženo obtížemi,
které musí geometr zdolávat po celou svou služební dobu.
Výnosem tím hodnotila tedy vláda rakouská ln-orně vysokoškolského
studia také pníei geometra a skutečně až do vydání pragmatiky nebylo
činěno rozdílu mezi geometry a ostatními absolventy vysol,ých škol tech.
nických.
Také praktikantům
jejich byla přiznávána veškerá práva, jaká
platila jen pro absolventy vysokých škol a na ktení prtíva ostatní praktikanti nárokfi neměli.
Při podání zákopu o služební pragmatice bylo sice prohhíšeno, že
llragmatika
má přinésti úl-ednictvu zlepšení a v žádném případě zhoršení
dosavadních poměrfl, avšak vůči geometrům nebylo zásady té dMno.
V předu vzpomenu tým i sliby podamo se vládě rakouské získati četné
nezkušené mladíky pro službu zeméJ?ěHckou, neboť k a ž d Ý pe vně d ůvěřoval,
že sliby
učiněné
samým
ministerstvem
financí
a
úředně
rozšířované
budou
také
dodrženy.
Vláda však, získavši
tak personálu zeměměHckého dostatek, daných slibEI nedodržela a prováděcím nařízením k služební pragmatice zařadila geometry do skupiny B,
v níž třída XI. existovala d,ne a tHdy VIII. se dosahovalo teprve po
18 letech. Upřela tak geometrfim slíbeno u l"ovnoprávnost s ostatními techniky a upřela jim také úplné vzděhíní vysokoškolské, opírajíc se pouze
o tu okolnost, že studium jejích bylo nazváno kursem. byť n~zev ten byl
nesIJl"lÍvný. Brán tedy šablonovítě pouze zřetel k délce doby studijní
a k 'službě samé a k vykonávané práci nebylo přihlíženo vůbec.
Podiyným při tom zůstává, že měHtka toho neměla vláda rakouská
pro pojistné matematiky, které zařadila do skupíny A, ač technické jejich
studium jest označeno rovněž jako kurs, trvá rovněž 2 léta, ukončeno je
rovněž jednou státní zkouškou a co do rozs::.hu učiva (počet přednášek
a cviěení) se studiu zeměměHěů ani nerovná. Pokud se týče oprávněnosti
názvu kurs, dovolujeme si uvésti slova, jimiž ve schůzi rakouského státně·
zřizeneckého výboru ujal se na-í spravedlivé vě(·i dne 23. května HnO
profesor české vysoké školy technické inž. Hrázký, tehdy poslanec na
říšské radě. Pravil mezi jiným:
~Rad bych poukázal na to, že u geometrfi nejedná se o kurs, nýbrž
o dokonané systematické studium technické, které je jedinou státní zkouškou
právě tak ukončeno, jako v ostatních oborech dvěma. Cclý studijní materiál
Je vyčerpán během doby studijní úplně a je pouze chybou, že doba ta
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vtěsnána je do dvou let. Z toho plyne přetížení posluchačLl, jehož výsledkem
jest často nemožnost složiti státní zkoušku v předepsaném termínu. Nebo,ť
co se na matematických vědomostech v exaktní {,Irmě vyžaduje, přesahuje
rozsah dvou státních zkoušek. Studium geometrické je jedno z nejtěZších
na vysokých školách technických a jediná tam státní zkouška těžší, nežli
každá jiná v ostatních oborech, nebot množství teoretických předmětů jest
přímo dusivé.
Pokud pak se týče vyškolenosti a praxe absolventl"i nynějšího studia
zeměmčÍ'Íckého; dovolujeme si poukázati na to, jak se o nich vyjídHla
"Většina komise pro reformu studia zeměměřického" na (o,eské technice
v Praze ve zprávě ze dne 24. listopadu 1920. Ve zprávě té stojí na místě
jednom: " ... nynější absolventi vyhovují všem požadavkům, jak praxe tak
i vědy. Nikde a nikým nebylo nynějším absolventflm vytknuto, že jejich
geodetické vzdělání je nevyhovující."
A na místě dmhém stojí:
"GeometH, majíce pouze jednu státní zkoušku, byli v úřadech postaveni na nižší stupeřl, než ostatní Medníci s vysokoškolským vzděláním,
aě všecky práce jim svěí'enlÍ proYáděli úplně dokonale a jejich vzdělání
bylo ucelené jako li jiný<'h odboru vysokých škol. Stav ten byl nespravedc
livý II. zpibobova I trpkost zvláště v úřadech, ve kterých byli zaměstmí.ni
při téže práci technikové s jednou a dvěma státními zkouškami."
Pocit křivdy, která se nám služební pragmatikou stala, jeví se býti
dnes tím větší, p~;něvadž dle skupiny'B
byli nyní upraveny také platy
učitelstva
škol měšťanských
a do skupiny B zaí'azeni také ab!lolventi bospodářských akademií. Není přece možno, by vysokoškolské vzdělání
úředníka měHckého bylo stavěno naroveřl několikatýdennímu prázdninovémn
~llrsu učitel? šk?~{, mčSť~nské1 nehle;~~ ~n! k t,omu, ž~ p~volání geometra
Je daleko sVlzelnc,lsl. Dluzno dale uvazltl, ze zakonodarnym
sborem republiky československé byli do skupiny
A zaÍ'llZeni
uěitelé
tělocviku
a hudby
na školách
středních
a učitelky
lycejní,
aě vzdělání
jejich není nikterak větší, nežli vzdělání geometru.
Při tom jcst třeba také poukázati na tu okolnost, že ostatní úředníci
s vysokoškolským vzděláním, ba i četné kategorie se vzděláním stí'edoilkolským mají vzhledem k organisaci své služby dostatek přípustných míst
vyšších přednostenských,
tedy možnost postupu mimopragmatikálního,
l'ychlejšíbo, kdežto u geometrů možnosti takové není, až na jediný případ
v celé republice. 'redy geometři, byť se i do skupiny A dostali, nedosáhnon
ve skuteč\losti nikdy takového postupu, jaký mají ostatní úředníci se
vzděláním vysokoškolským.
Konečně zasluhuje pozornosti i ta okolnost, že ZÍ'ízenímčetných
nových úřadů v republice ponejvíce Madů ústředních, získalo úřednictvo
právnické, teehnické, účetní, ba i kancelál'ské mnoho vyšších míst a dosáhlo
tak rychlejšího postupu aže to byli opět geometři, kteří pH tom nezískali
ničeho. Jediné, čeho se geometdhn v poslední době dostalo v hojnosti,
jest práce. Stanovení a zaměření říšských' hranic, drobné pach ty a pozemková reforma, nivelace, triangulaee, jakož i zhotovení nových map pro
valnou část Slovenska a reambulace map, pokud na Slovensku js<)u atd.,
jsou zajisté úkoly úctyhodné. PH tom dlužno zdůrazniti, že všecky tyto
nové úkoly plní stav zeměměřick)' k plné spokojenol:ti a bez rozmnožení
personálu.
Nestěžujeme si na práci, srostli jsme s ní, jsmc jí zvykli. Vstupujíce
do služby vi·děli jsme, jaké obtVe nás očekávají, vždyt vpředu zmíněný
výnos nás na to upozoriioval. Sli jsme tam tedy s odhodláním pracovati
ze všech sil a dosud jsme také skutečně rádi a ze všech sil pracovali.
Prosíme pouze, aby n'ím tato ehuť k práci nebyla b ána. Dovoláváme se
citu pro spravedlnost, aby nám bylo dáno to, co nám bylo slíbeno, když
jsme na sebe toto těžké břímě brali, aby nám bylo dáno slíbené postaveni
na roverl ostatním technikům ve státních službách, čili, bychom byli jako
oni zal'azeni do skupiny A státního úřeunictva.
Podotýkáme, že při nepatrném ťočtu geometriI (as400), byl by i nepatrný výdaj s přeřazením tím spojeny a že výdaj ten je více nežli uhrazen
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zvýšenými evidenčními poplatky, takže zvýšený náklad vydčlají si geometři
sami. Nakonec
považujeme za svou povinnost upozorniti také na to, že
nedodržení slibů, daných geometrům, nese již ovoce. Ni'~kteH geometři ze
sbítní služby vystoupili a dorost se nehlásí, neboť naléz,Í, lepší zaopatI-ení
v postavení civilním, takže již opět hrozí nedostatek, jaký byl v roce 1899,
který tehdy vládu tak značně znepokojil.
V Praze,
Za říšský

v čm:.vnu 1921.

spolek
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Ústřední měřický úřad v republice československé.
(S la ví č e k v Prešově.)
O důležitosti, výhodnosti a úspornosti tohoto nově propagovaného
státního Madu psal již prof. dr. Semerád v ro~. 1920 V. Z. a v roč. lIL, čís.n.
"Zpr. veř. služ. techn." oznamuje Ing. Křovák zřízení rakouského spolkového
úřadu i obor jeho působnosti.
Urychlené zřízení tohoto úřadu ústředního u nns zaslouží, nebo lépe
vyžaduje podpory nejen všech jednotlivců, vynikajících čs. techniků, ale
zvláště Svazu čs. zěměměřičů (který nutno uskutečniti), inženýrské komory,
vysokého učeni technického a j. odborných sdružení technických.
Jeden společný dl musí míti všechny tyto korporace technické 1. j.
zvelebiti čs. republiku zdokonalením technických ínstitucí.
Zřízený ústřed. měřický úřad v rep. čs. v čele se správcem
tohoto
úřadu, postupoval by všem jednotlivým ministerstvům potí'ebný měřický
materiál.
,
Zásadou Ust. měř. úř. bylo by vypracovati mapy ne universlllní. ale
chopné universálního
upoH-ebení, účelným doplněním, jež by jednotlivá
ministerstva vyžadovala.
Připravovaná nová projekční soustava map byla by sledována s větším
zájmem všetechnickým než dosud, kdy triangulační kancelář jako souč,íst
evidence katastru daně pozemkové při ministerstvu financí m'l za hlavní
účel zhotovení map katastrálných.
.
Až dosud ministerstvo financí zaujím[Í, pravděpodobně
největší část
prací měřických,
za jíštujících
ministerstvu
financí (resp. sbitu) příjem
daně pozemkové. ]<'inančníci zde vyžadují od technika jen takové měřické
metody a výkony, které by celkový výnos daně pozemkové mnoho nezatěžovaly, což jest pi-irozeně vysvět1itelno i omluvitelno účelem evidence
katastru daně pozemkové.
Zde se tedy nějakých zdokonalených i nákladných
metod i výkonEt
zeměměříckých nedomůžeme.
Podobně sledují ministel'stva železnic, obchodu atd. jen svoje cíle a
každé skoro úplně nez[Í,visle, nejednotně, vzhledem k celku neracion~Jně.
Přáním naším budiž, dobrými měHckými metodami, zdokonalenými
stroji měřickými i dobře vycvičenými techniky čs. učiniti z naší rebubliky
čs. stát vzorný v technickém slova smy~lu, abychom mohli, když ne předčiti v tomto oboru státy zvláště vyspělé, aspoii s nimi závoditi.
Z,íklad k tomuto vzornému teqhnickému pořádku ve státč může poskytnouti (jen) právě požadovaný "Ustřední mčHcký úřad", který pokrokovým stanoviskem v teorii i praxi vědy geodetické přinese velký u~itck
celému státu čs.
,
Do vínku doufejme v dohledné době zřízenému "Ustřednímu země'měřickému Madu" připisují následující:
a) Jedním z prvých základních úkolů budiž míkladné zřízení, zabezpečení stálých (fixních) bod~, určujících polohu horizontální a vertildlní
tak, aby všechna odvětvi technická mohla jich užíti s nad n o a ne n ákladně
v praxi.
Přirozeně, že jen nákladné a masivně zajištěné tyto boiiy mohou
zajistiti na základě měření pracně teoreticky propočítané clementy těchto
boMl fixníeh.
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Praxe dokazuje, že při místním inženýrském měření, jsou-li body
fixní vzdálené tak, že by připojující práce byly nákladnější nežli poměry
dovoluií, zaměřuje se úplně nezávisle, samostatně od těchto bodlI již stanovených.
Aby fixní body při místním inženýrském měření byly snadno a nemíkladně v praxi technické využity, buďtež při triangulaci
jednotlivých
kata,trálních
obcí trig. bOfly Hdu nižšího, umístěné vždy při vstupu a'
výstupu řeky, silnice, železnice atd. spojeny základními p o IYg on á ln ím i
po řad y jdoucími nepi'etržitě \ yznačenými projekty. Strany těchto základních polyg. pořadfl buďtež měřeny invarovými dráty a úhly strojem měřickým,
jehož nunická difference by odpovídala této přesnosti. 'rím by odpadla i'ada
trigonometrických
bodů podružných
i nep1'ístupných (zvláště v místní
trati) které jsou měřicky i počtářsky dosti nákladné a při rozdílných
vzdálenostech visur nedokonalé.
Jeden neb několik takových základních polygonálních pořadů procházejících katastrální obcí jednotně (podobně i nivelace), zajistilo by v souvislosti
dokonale na dlouhou dobu body fixní pro účely katastrální, silniční, železniční, regulační atd. a kter.}rch by mohl snadno upotřebiti každý technik
neb technický úřad.
.
Měření invarovým ddtem prováděla by zvláštní sekce Ustřed. měř.
úřadu, dobi'e vycvičená, a která by pro tyto účely upravila meze přesnosti,
na rozdíl od přesnosti nutné pro měření základen.
Prof. Dr. Semerád píše v Příručce praktické geometrie právě vydané,
že výkonnost mřřičská tímto pHstrojem je značná a že Vídeňský vojenský
zeměpisný ústav změřil dráty invarovými 1km za dvě hodiny.
Vhodným usnadněním a zjednodušením, žádané měř~ní dostatečně zajišťující, mohla by se tato dobrá vlastnost invarového dr,ítu užíti nejen pro
měření základen, ale i pro měření stran z li k I a dní c h p o ly g o n á 1ních pořadů.
Máme již dobré spisy v literatuře
vědecké (technické) o měl'ení
ddtem invarovým ale v praxi u nás nedošla tato metoda všeobecného
praktického upotřebení.
Poněvadž invarový drát nemá průběžného dělení, nýbrž jen koncové
stupnice, nutno konstruovati pro náš případ invarový drát s jemným dělením decimetra bez čísel a pohyblivon stupnici, která by se při koncovém
měření neúplné délky invarového drátu na vyžadované místo drlítu' invarového upevnila, aby nulový bod stupnice se kryl s dělením decimetrovým
na invarovém drátu.
Při měj'eni polygonálních stran v terénu svah ovitém a j. použit()
též invarového drátu a konečná délka odečtena vždy zvláště opatrně s měřickým pásmem, jehož etalon>iž byla zvláště vyšetřena, za duby katastrálního
měření města Bělehradu (Srbsko).
Výsledky při propočítávání byly velice příznivé.
Sloupy kamenné neb betonové větších rozměrů bucftež umístěny na
katastrlílních hranicích projektů železničních, silničních atd. a ve středu.
místní tratč. Na nich označeny by byly vedle znakf! ,ýškových, horizon.
tálních, polohových (přímo kotami) čísla fixních boda, potom jména kat.
obci, vzdálenost kilometrf! od jistých míst atd.
Mimo toho sloupy v místní trati mohly by nositi i statistické záznamy
dotyčné obce.
b) Hranice vťjádřené ideálními středy, parcely silniční, říční, atll.
buďtež z právních duvoc1ů i v zájmu technické jasnosti zásadně nahrazoványna mapě i v pI·Í1·od.:Jurčitě vyjádřenými hranicemi.
c) Zavedení zákona o povinném vymezníkování pp. i st. p. aniž by
muselo ihned následovati nové vyměřování.
Je-li grafická měřická metod~ dostačující v mnohých případech pro
obor katastrální,
možno jí pHdati po 100 letech jejího trvání v našem
katastru, jeden důležitý krok kupředu v technickém slova smyslu v podobě povinného vymezníkování,
neboť měřeni při evidenci katastru neurčitých hranic je měřením do vzduchu.
Obmezilby se počet soudních sporu pro poškozování v držbě znacne
a evidenční geometři ušetřeni by byli citáta dozorčích orgánf!. Na př.:
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Docí1ená přesnost v případech délek nevyhovuje a jest ve znacnem
rozporu s § 3. bod a). "Návodu" z r. 1907. Shledané závady dokazují nedostatek náležité svědomitosti' vé vykonávání měřických prací, což se vám
přísně vytýká s tím nařízením, aby v budoucnu stávající předpisy byly
náležitě respektovány atd. atd.
Prvto grafickou měřickou metodu netřeba podceňovati, když ji ž
100 let si (u nás) vysloužila u katastrálního úřadu, ale nevýhody její jasně
a zřetelně označeny na str. 331. Příručky praktické geometrie, od nra. Semeráda dokazují částečné ale pravidelné nahrazování jinými výhodnějšími
metodami u nás trochu zvolna zaváděnými.
•
•v
Tim)e v::ytčena jN nepatrná Mst úkolů, jež očekává se od Ustřed.
uradu zememenckého.
--Správní
výbor Svazu čs. úředníku
s vysokoškolským
vzdělá~
ním pojednal na schB.zi konané dne 19. z'Íří t. r. o oMzce zařazení geometrů
do skupiny A a po slyšení ankety inženýrů usnesl se na tom, že uznává
oprávněnost požadavkiigeometr~l
a staví se úplně za jich požadavky.
Ve schuli
Dředstavenstva
Pracovní
sekce Brno inženýrské
komory
pro ČSR., která se konala dÍle 6. října 1921 o pl~l
hod. dopoledne za předsednictví Ing. Pr. Hromčíka, projednány byly nísledující
záležitosti. Protokol o pOdlední schB.zi pl'edstavenstvlL, konané dne, 29. března
1921, byl jednomyslně schvrUen a usneseno ještě v tomto roce konati alespoň
jednu schuzi představenstva
Pracovní sekce. Z podané zprávy o činnosti
Pracovní sekce od po .•lední schflze vysvitá, že došlo Pracovní sekci 395 podání, odesláno pak bylo mimo oběžníky 839 dopisů. Sdělení p. předsedy
o dosti četných případech, ve kterých zakročeno bylo u samosprávných
a sHtních úřadů v zájmn stavu civilních technikB., bylo vzato s uspokojením na vědomí. Po debatě o právním postavení meliol'ačních mistrů na
Moravě a ve Slezsku, jakož i po projednání četných běžných záležitostí
stavov'lkých byla schůze skončena.
Ing. Hromčik,
předseda.
Učast geometrů
ve Spolku čs. i nžetlýru a architektu.
Ve schůzi
delegátů, jež konána v Brně u příležitodti 1. sjezdu »Spolku čs. inženýrll
a architektů"
ve dnech 25.-27., června 1921, přednesla zájmová skupina
stavebních inženýrů v Brně samostatný návrh, aby geometři stali se p ln 0právnými
členy »Spolku čs. inženýrů a architektů".
Návrh skupiny byl pHjat sborem delegátů i valným sjezdem.
Usnesení toto béřeme se zadostučiněním na vědomí a zdůraziíujeme,
že právě brněnská zájmová skupina stavebních inženýrl! to byla, která
návrh z iniciativy několika mladších inženýrů (inž. Hromčik, inž. dr. Spíšek,
inž. Chocholáč a j.) podala. Uvádíme tuto okolnost proto, že svého času
(r. 1910) právě opačný názor byl zastáván.
Usnesení »Spolku čs. inženýrů
a architektů" stalo se. patrně v rámci nových stanov z r. 1921, jichž příslušný odstavec zní: »Cinnými členy ,Spolku čs. inženýrů a architektů' se
mohou slKiti: a) oni absolventi tuzemských vysokých škol technických,
montánních, zemědělských a lesnických, jakož i odboru architektury
akademie výtvarných umění, nebo ústavů, uvedeným školám úředně za rovnocenné uznaných, kteří svůj odbor řádně absoh-ovali a předepsané státní
neb závěrečné
zkoušky
složilL"
Konstatujeme, ze nastávfÍ obrat v posuzování stavu geometrů. Význam
tohoto usnesení se specielně týká kolegů, kteří žijí v menších městech, kde
nejsou odbočky našeho geom. spolku, ale místní odbor neb zájmová skupina
"Spolku čs. inženýrB. a architektu", kdo nyní kolegové mohou spolupracovat.
Vítáme usneseuí to a slibujeme si další úspěch v tom. že můžeme ve spolcích
inženýrských pracovati nejen pro zájmy společné celému stavu technickému,
ale informovati inženýrskou veřejnost o n~s, našich snahách a potřebách
a žádati ve spolcích těch přímo podporu našich požadavků, při nejmenším
však docíliti toho. by proti nám ofidelně se v tčchto spolcích nevystupovalo
a tak i zabr')niti jednotlivcB.m tendenčně ba příkře proti geometrům jednati.
K vB.li úplnosti podotýkfime, že podobné podání jako z9jmová skupina
stavebních inženýrů v Brně na sbor delegHB. učinila písemně též odbočka
»Spolku čs. geometrů v Brně", která na slavnostní schůzi »Spolku čs. inženýrů a architektů"
ústy prof. dra. Tichého konstatovala pak se zadostučiněním usnesení valného sjezdu o geometrech.
Otázkou vstupu geometrfl co rovnoprávných
členů do spolků inže-

n.
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nýri'l a architektu a podporování požadavku železničních geometrťl obírala
.Ile na popud k o 1. D o lež a Ia z Brna též zájmová skupina železničních
inženýru na své schůzi dne 25. června t. r. Do memoranda, jež skupina
tato podá na minister8tvo železnic, nemají býti pojaty požadavky žel,ezničních inžen)~ru zaměřovacích (geometru); za to však "skupiny oznámí
specielní pHpady ústředí, které pak ve prospěch těchto členů spolku zvláštl~
zakročí". (Viz přílohu "Techn. Obzoru" k čís. 25 a 26.)
Rů.

Uprava úředních titulu geometru u al':rárnfch operací:změ=
ně na analogicky jako u stát. ml~řických Medník!"l u ministerstva financí
nařízením vlády republiky čs. ze dne 25. srpna 1921, čís. 287 sb.z.
s dodatkem při každém titulu: "agrární". /

Kolegum ze spolku státních

měřických

dohoda o placení "Zeměměřičského
Věstníku"
přímé placení předplatného spolku čs. geometru!

a nař.:

úředníku:

uzavřena;

Konečná
odpaibi tudíž

Spolek čsl. zeměměřiču v Praze svolává na neděli 4. pro~
since t. r. o 9 hod. dopol. (síň čís. XVI české techniky)

s c h 11 Z i,
na níž bude projednáno théma:

"Dnešní stav otázky reformy zeměměřického studia.H
Účast

všech

příslušníků

zeměměříckého

stavu

nutná.

Všezahradnická výstava v Brně, poHdaná ve dnech 14.-21. srpna
1921, ve spojení s výstavou leteckou a živnostensko-průmyslovou,
zasloužila
si taktéž pozornosti geometru.
O exposici města Brna možno směle říci, že vyplněna vesměs pracemi
vyměřovacího oddělení městského stavebního úřadu. Tam v rámci zeleně
spatříli jsme: Velký plán Brna v měřítku 1: 2880, v kterém vyznačeny
městské sady a stromořadí. Lesní pás kol Brna zakreslen v měřítku 1: 25.0CO.
V měřítku 1: 11.520 znázorněna veškera zelell města a projektované
plochy zeleně. t. j. ideový návrh porostu a lučního p,isu města Brna.
Dále byl tu návrh školní zahrady na Vranovské ulici v 1. až 6
l'oce trvání. Největší pozornost věnovali návštěvníci výstavy plastickému
plánu Brna; situace v mčNtku 1 :2880, výšky 1: 1440. Kolik prstI! a prstíků
hledalo tu známá místa? Tisk phínu obstarala vzorně reprodukční dílna
přiělen,ymí městskému vymčřovacímu oddělení.
Cilé vyměřovací odděleni města Brna v čele s neunavným kolegou
Ing. Jos. Peňázem znovu se uplatnilo a docílilo úspěchu.
}'.
Súbeh na reguláciu mesta. Mesto Ru~omberok (Slovensko) mieni
premerať Vllutornú plochu mestu v rozmere 725 jutár. S týmto súčasne má
byť zhotovený reguláěny phin mťsta s nivelláciou.
Predpisané
podmienky
n:í.bidky vztahujúce !fa na túto pdcu sú
k d<Jstaniu u mestskej rady rnesta Ružomberka bezp1atne.
Nábidky majú byť zaslaté až do 15. októbra 1921 ku mešťanostovi
mesta Ružomberka.
Nabídka sa nehonoruje.
Hužomberok. dúa 27. septcmhra 1921.
,
Dr. 1\léderly,
mí.m. mešťanostov.
Za redakci zodpovídá Dr •. A. Semel'ád. - r.riskem Polygl'afia v Brně.
Na.kladMel: Spolek česko.:;lovensk~rch zeměmě! iěfi v Praze.
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