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ZEMEMERICSKY 5
VĚSTNÍK 1934
ČASOPIS SPOLI\U ČS. ZEMEMEi{IČŮ

__ ••••••• XXIl. ROČNíK - V BRNĚ 5. KVĚTNA 1934.

v. mezinárodní kongres zeměměřičský v Londýně 1934.
Podle usnesení valného sjezdu Mezinárodni federace zeměměřičů (F. I. G.) na

čtvrtém mezinárodním kongresu 1930 v Curychu koná se V. mezinárodní sjezd země-
měřičský ve dnech 18. a,ž 21. července t. r. v Londýně. Pořádání svěřeno bylo britské
"C h a rte r e d S u rve y o r s I n s ti t ti! t i o n", v jejíž budově, 1 2, G r e a t G e o r 9 e
Str e e t, L o n d o n S. W. I., sídlí sekretariát kongresu (Major A. H. Killick). Tam jest
třeba řiditi všechnu korespondenci a tam také dne 18. července od 10 do 21 hod. lze
obdržeti vstupenky a všemožné pomůcky.

Program:
Středa, 18. července: ScMtze stálého výboru M. F. Z. Valná schůze M. F. Z. Re-

cepce královskou vládou. (Frak, smoking.)
čtvrtek, 19. července: Slavnostní zahájeni kongresu. Proslovy: Lord Sne ll, pre-

sident hrabství londýnského. sir Y o u n g, ministr zdravotnictví, pp. R o u P ci n s k 11,
čestný president, Ber t se h m a n n, president M. F. Z. Přednáška sira Younga. Volba
kongresových funkcionářů. Zahájení schůzí výborťi. Výlety po Londýně a okolí.

Pátek, 20. července: Schůze výborů. Výlet do Windsoru. Lunch v Café Royal.
Okružní jízda Londýnem. Recepce u Lord Mayora a Sheriffa londýnského v Guildhallu.
(Frak, smoking.)

Sobota, 21. července: Schůze výbon1- Plenární schůze kongresu. Zprávy před-
sedů výborů. Přednáška prof. René Dangera. Garden-Party v hamptonském zámku na
pozvání presidenta kongresu aCh. S. I. (laket.)

Od bor n á čin n o s t k o n g r e s o v á je rozčleněna ve výborech, které mají za
úkol probrati themata daná, a to:

Výbor I.: Zem ěměř i č a p G zem k o vad r ž b a. Správa, ocenění, vlastnické a
nájemní podmínky pozemkové držby, získávání a odvodnění půdy, laciné bydlení, vliv
světové krise na nemovitosti, výstauba měst. (P ř e d sed a: ltalie; zpravodaj: Belgie;
sekretář: Anglie. Budova Ch. S. I.)

Výbor 1I.: P o zem k o v á k ni h a. Zavedení mezinárodního typu pozemkové
knihy, sjednocení konvencionelních značek, srovnání cen, scelování pozemků, dělení vel-
kých pozemkových majetků. (P ř e d sed a: Francie; zpravodaj: Jugoslavie;~ekretář:
Anglie. Budova civil. inženýrů.)

Výbor III.: Met o d y a pří str o j e p r a k t i c k é h o vy m e r o v á ní: Úřední
vyměřování Velké Britanie, letecká fotogrammetrie, srovnaní měřických metod, po-
kroky a vynálezy. (P ř e d sed a: švýcarsko; zpravodaj: Holandsko; sekretář: Anglie.
Budova civil. inženýrů.)

Výbor IV.: Vy měř o van í bud o v. Definice povolání a odborná čínnost, mě-
ření a odhady budov, srovnání cen před- a poválečných. (P; ř e d SI e d a: Anglie; zpra-
vodaj: Francie; sekretář: Anglie. Budova strojních inženýrů.)

Výbor V.: Od bor n é o r g a n i s a c e a v z děl á n í. Postavení a sdružení země-
měřičů v jednotlivých státech, soustavy vzdělání a výcviku, nynější stav a snahy,
praktický učebný plán technických studií. (P ř e d sed a: Polsko; zpravodaj: Švédsko,
sekretář: Anglie. Budova Ch. S.!.)

Podvýbor V.-A: "D o r o s t" pro otázku odborného vzdělání a organisace se stano-
viska mladší generace zeměměřičů v různých státech. (P ř e d sed a: Anglie Ch. S. I.;
zpravodaj: Belgie; sekretář: Anglie. Budova Ch. S. I.)

Z P r á v y (o rozsahu do 2000 slov) pro výbory v anglickém, francouzském nebo
německém jazyce třeba dodati předsedům státnich svazů, kteří je zašlou do 3 O. d u b-
lt a t. r. sekretariátu kongresu. Po skončení sjezdu bude vydána celková zpráva v těch-
že třech řečích. '

K o n g r e s o v é pří s p ě v k y: Pán 3 libry št., junior 2 libry 5 šil., dáma 2 libry
:; šil., cena kongresových publikací pro neúčastníky 1 libra št.

U byt o v á ní: Prostřednictvím firmy Thomas Cook & Son (Wagon-Lits-Cook)
v hotelich: I. tř. za pokoj se snídaním 11 až 15 šil. za den a osobu, s koupelnou 16
až 26 šil., II. tř. 8 až 9 šil.

1934/65



Pro informace a všechny cestovní záležitosti jsou filiálky firmy Cook všude
k disposici. Po skončení kongresu jest postaráno o to, aby účastníci dle přáJ~í mohli
shlédnouti londýnské i jiné památnosti. Informace podá sekretariát kongresu. *)

Účastníci z ČSR. mohou pro zjednodušení zaslati předem kongresouý příspěvek
v Kčpiedsedovi "Svazu spolk'll čs. zeměrnMič'll prof. Ing. J. Petříkovi, Praha n, Česká
technika, Karlovo nám., který je hromadně odvede sekretariátu kongresu.

Ing. Jí. r Č má ř.

Výpočet zemského elipsoidu z odchylek tížnice.
Václav Špaček.

Vedle výpočtu rozměrů země z délky měřených oblouků jest ještě druhá
metoda, kde se stanoví pomocí odchylek t.ížnice rozměry elipsoidu, který přiléhá
co nejlépe k celému měřenému území, v němž tvoři geodetická síť jediný celek.
Postup je následujíci.

Vyjdeme-li na rotačním elipsoidu daných rozměrů (rovníková poloosa a, vý-
střednost e= -Va~- b~/a) z daného bodu A, jehož zeměpisná šířka je Po a délka lo,
po oblouku obsaženém ve vertikálním řezu vedeném bodem A v azimutu ao připadně
po geodetické čáře, je možno vypočísti souřadnice cp, A kteréhokoliv bodu B na
tomto oblouku z veličin Po, Ao, ao a z délky oblouku AB = s. Ve skutečnosti tvoří
oblouk AB strana trojúhelníka sítě I. řádu. Od B postoupíme podél kterékoliv

p p

da1:§ístrany do C atd., až vypočteme takto postupně p, A pro všechny body tvořící
trigonometrickou síť. Rovněž se vypočte délka i azimut oblouků spojujících tyto
body s vJ'chodištěm A. Vypočtené veličiny zovou se šířkou, délkou a azimutem
g e ode t i c kým. Obecně můžeme psáti

p = tI (Po, Ao,ao, a, eS, s), A=/s (Po" .s), a =}3(Po,·· .s). (1)
Stanoví-li se však třeba v C hodnoty p, A, a astronomicky, budou se lišiti

od uvedených počítaných hodnot geodetických, ježto země není přesně oním před-
pokládaným elipsoidem. Sířka a délka geodetická stanoví polohu normály elipsoidu,
šířka a délka astronomická polohu normály geoidu. Normála elipsoidu leží totiž
v jeho poledníkové rovině, normálou geoidu je tížnice - vertikála - Ježící v rovině
poledníka astronomického. Délka stanoví v obou připadech, jaký úhel tvoří poled-
níková rovina s rovinou poledníka Gr., a šířka stanoví úhel, jejž normála v poled-
níku ležící tvoři s rovinou rovníka. Rozdíly q;' - p, )" - A, a' - a (čárka značí tu

*) Podle sdělení cestovní kauceláře Wagon-Lits-Cuok, Praha, Příkopy 26, činí jízdné
z Prahy přes Hoek do Londgna a z Londýna přes Paříž do Prahy III. tř. 1585 Kě, II. tř.
2275 Kč, 4· denní pobyt v Londgně s odjezdem a příjezdem k nádraží 582 Kč. Přerušení jízdy
a nocleh v Německu asi 60 Kč, v Paříži asi 100 Kč.
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hodnoty astronomické) mají tedy původ v tom, že normály obou ploch geoidu
a elipsoidu spolu nesplývají.

. Zenit geodetický Z, astronomický Z' a pól P tvoří na obloze sférický troj-
úhelník vyznačený na obr. 1. Vedeme-li ze Z' oblouk Z' D kolmý na ZP, plyne
z pravoúhlého trojúhelníka PDZ'

sin 1) = sin (A'- A.)cos (j/ sin (j/ = cos 1) sin (p + ;).

Ježto odchylka tížnice ZZ', t. j. úhel, jejž tvoři tížnice s normálou, měří jen
vteřiny, můžeme místo sinu a tang. úhlů ;, 1), A'- A psáti v posledních rovnicích
arcus a místo cosinu 1; i obdržíme složky odchylky tížnice ve .směru severním
a východním g = p' _ p '1) _ (A.' - A.)cos p'. (2)

V trojúhelníku PZZ' je úhel při Z' roven 1800 --,- 8' a vyjádříme-li v něm
formulí Napierovou tang. polovičního rozdílu úhlů při Z a Z', obdržíme po krátké
úpravě A.'- A= (8' - 8)/sinp' 1)= (8' - 8)cotg.p'.
Avšak tento rozdíl 8' - 8 astronomického a geodetického azimutu svislé roviny,
v níž je odchylka tížnice obsažena, je stejný jako rozdíl astronomického a geo-
detického azimutu kterékoliv jiné vertikální roviny v dotyčném trigonometrickém
bodě. Je tedy 1) = (a' - a) cotgp'. . (3)

Pomocí této rovnice nelze však určiti 1) dosti spolehlivě, neboť geodetický
azimut vychází ve výpočtu nepřesně, takže chyba v rozdílu a' - a může býti větší
než rozdíl sám. Spojením obou rovnic pro 1) obdržíme rovnici Laplaceovu

~-~~~=d-~~ W
Pomocí ní na t. zv. bodech Laplaceových, t. j. v bodech, na nichž byly určeny
astronomicky' všechny tři veličiny p', A', ci, vypočte se správná hodnota geod.
azimutu. Při výpočtu Hayfordově byla ku př. stř. chyba geod. hodnot a rovna + 5",
kdežto chyba astronomických šířek a délek pouze + 0'5". Pomocí rovnice Lapla-
ceovy opraveny nejprve geod. azimuty na bodech Laplaceových a pak podle nich
i geod. šířky, délky a azimuty v ostatních bodech mezi nimi ležících.

Nahoře jsme uvedli, že souřadnice bodu A., jenž tvoří východiště výpočtu,
jsou Po, Ao.Určily se astronomicky, na elipsoidu budou se však od těchto poněkud
lišiti. Nelze totiž tvrditi, že elípsoid, jehož rozměry chcéme vypočísti, se geoidu
právě v bodě A. dotýká, takže obě plochy mají tu společnou normálu a následkem
toho stejné Po, Ao.Hledáme-li tedy elipsoid, který nejlépe přiléhá k měřenému
území, bude třeba změniti nejen Po, A.o, ale následkem toho také všechny azimuty
v bodě A změníme o touž opravu tJ ao. A rovněž změníme i rozměry a, e2 elipsoidu,
jenž tvořil základ výpočtu. Příslušné změny označíme d. Opravy geodetických
hodnot p, A, a jsou pak podle (1) následující:

ap ap ap ap ap 2
OP=-':> -opo + ,:>1OA.o+~oao+~oa +~oeu Po u"o uao u a u e

oA a')., aA a')., a')., 2

o').,=-;;;-OPO+':>1 o').,o+-;;;-oao+~oa+~oe (5)
upo 0"'0 uao ua ue
aa oa oa aa. aa 2

oa = ;;;- oPo+ ':>1 ÓA.o+ -;;;- oao+~ ď a +~ tJ e .
u Po u"o uaJ ua ue

Členy obsahující derivace podle s se tu vyskytovati nebudou, neboť s je konstanta,
vzdálenost plynoucí z měření velmi přesně. Opravená geodetická šířka, délka a
azimut jsou pak p + op, ').,+ OA,a + ďa a odchylky tižnice vzhledem k.nově po-
čitanému elipsoidu lze psáti ve tvaru Hayfordově takto:

*} Čítáme-li zeměp. délky a též "tj na západ, je třeba ve (3) psáti napravo zá'porné znamení,
stejně i v rovnici Laplaceově (Hayford). Pak značí kladná znaménka ~, "tj, že zemt leží na sever
a na západ od normály Clarkeova elipsoidu.
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e= p' -(p"+ op)" p'-p +k1 0po + 11OAO+ml oao+nI oa/lOO+ 01o(e2104)
1/= [~- (I, + ol)] cos p' -:- ()./- A)cosp' + k2 olpo+ 12OAo+ + 02o(e2104) (6)
1/= ret -(a + oa)] cotgp' = (et -a) cotgp' + ksOlpo+ lsOAo+ + Os ď(e2104).
Koeficienty k, 1, m, n, o liší se vzhledem k významu ďp, OA,oa (5) od příslušných
derivací všude znamením, v rovnici (62) ještě činitelem cos Cf!' a v (6s) činitelem
cotg lp'. Aby koeficienty hledaných oprav byly téhož řádu, voleno za neznámou
oa/lOO místo oa, takže jejím koeficientem je pak 100op/oa resp. 100U/oa,
100 oa/oa. Podobně voleno za neznámou (OOoe2סס1) a jeho keoficienty budou
10000krát menšf.

Každé astronomické určení lp', ),' neb a' dává rovnici naznačeného tvaru (6),
v nichž je 5 neznámých označených O.K měřenému území bude nejlépe přiléhati ten
elipsoid, na němž součet čtvercl1 odchylek tížnice 2(~+ 1/2) bude minimem. Uve-
dené neznámé se stanoví metodou nejmenších čtvercl1.

Tímto zpilsobem z odchylek tížnice provedl prvý výpočet A. R. Clarke, jenž
na základě triangulace Velké Britanie a Irska stanovil r. 1858 elipsoid1) k tomuto
území nejlépe přiléhající. Na 35 stanicích byla určena odchylka tížuice ze země-
pisné šířky, na 5 stanicích ze zeměpisné délky a na 35 stanicích, z nichž některé
byly stanicemi šířkovými, z azimutu. Za základ výpočtu přijal hodnoty Airyho
z r. 1830: a= 20923713 stop, převratná hodnota zploštění 299'33, a dospěl k hod-
notám 20927005 + 295 stop a 280'4 + 8·3.

Za padesát let potom počítá John F. Hayford, ředitel počtářského oddělení
Coast and Geodetic Survey, elipsoid přiléhající k území Spojených státl1 a r. 1906
předkládá své prvé výsledky XV. všeobecné konferenci Mezinárodního měření země
v Budapešti 2). Podrobněji podal postup celéhoS) výpočtu r. 1909 a výsledky ko-
nečné s použitím posledních měření vykonaných v letech 1906-1909 uveřejnil r. 1910.

Hayford vychází od rovnic Clarkeových, jež nahrazují rovnice (1) obecně
naznačené a jež zde krátce odvodíme.

Normála bodu A na rotačním elipsoidu v zeměpisné šířce Po protíná jeho
osu ve vzdálenosti OM= N e2 sin Po od středu, značí-li N délku normály

AM = N= a/V1 - e2 sina lpo. (7)
Bodem A veďme vertikální rovinu procházející druhým bodem B (p, A) na elip-
soidu, její azimut budiž ao. Spojíme-liBM, plyne z délky oblouku AB= s velikost
úhlu AMB =.:t a poměr BM/ AM, totiž 4)

s 1 e2
( s )S.:t= NI + (31 _ e2 cos2 Pocos2 ao NI '

BM _ 1 e2.:t2 2 2 1 e2.:t3 •
AM - 1- 21- e2 cos aocos Po- 41- e2 cosao sm2po· (9)

Trojhran, jehož vrchol je v M, určuje sférický trojúhelnik, jenž má u hrany
MP úhel OJ rovný rozdílu zeměpisných délek A- lo bodů B, A, u hrany MA úhel

I) Account of the observations and calculations of the principal triangulation, and oť the
figure, dimensions and mean specific gravity of the earth as derived therefrom. Drawn up by capt.
Alexander Ross Clarke under the direction of lt. col. H. James. - Ordnance Trigonometrical Survey
of Great Britairi and Ireland. - London 1858. - 784 str.

2) Verhandlungen der XV. allgemeinen Konferenz der Internationalen Erdmessung I. Bertin
1907. Str. 191-234.

J) Hayford, The Figure of the Earth and Isostasy from Measurements in the Unite States.
Washington 1909. Str. 178.

-'- Supplementary Investigation in 1909 ofthe Figure of the Earth and Isostasy. Washington
1910. Str. 80. Záhlaví obou spisů: Department of Commerce and Labor. Coast and Geodetic Survey.

4) Odvození rovnic 8, 9 viz Jordan, Handbuch III, 6. vyd., str. 377 a další. Zde čítáme
podle Hayforda azimuty od jihu přes západ a sever, kdežto Jordan je čítá od severu k východu.
Obojí azimuty se liší od sebe o 180° a jedny formule přejdou ve druhé, píšeme·li v nich 1800 - CI.
místo CI..
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rovný r= 1800 - ao' Úhel (J se poněkud liší od úhlu stanoveného azimutem, neboť
BM neni normála, takže @= a - 180o+?;. Strany trojhranu jsou AB= :t, AP =
= 900 - Po, BP= 90 - P2, je-li P2 úhel, jejž tvoři BM s rovinou rovnika.

Vyjádříme-li pomocí vzorců sférické trigonometrie tangens polovičního součtu
a rozdilu dvou úhlů resp. dvou stran, obdržíme 5)

cos t(90o - Po- :t) ao
cotgtCa + ?;+ ID)=- 1 (90U _ I 0.) tg-2cos:f PoT v

. sint(900-Po-:t) ao
cotg Ha T ?;-ID) =- sin .H900 _ Po +:t) tg "2 (10)

1 __ sin ·Ha + , -+- ao) .!!..-
tg:f (P2 -' Po) - - sin t (a + ?;_ ao) tg t .

V trojhranu, jehož vrchol je v B a jehož hrany tvoří tetiva BA, BM a nor-
mála BK, je úhel při hraně BK (úhel mezi vertikální rovinou a polednikem v bodě B)
roven 3600 - a, úhel při hraně BM jako dřive a + ?;- 1800, takže podle věty sinové

sin (a +?;) : sin a = sin KBA : sin MBA. (11)
Se zřetelem ke vztahu plynoucímu z trojúhelnika .ABM

sin MBA: sin MAB = .AM: BM
obdržíme z (11) kladouce sin?;= , a cos, = 1.

1 + r t _ BM sin KBA _ BM cos ""2 (12)
",coga- AM sinMAB - N1coS""1 .

Sklony tetivy AB pod horizont ""11""2 V jejích koncových bodech jsou 6) totiž
doplňky úhlů BAM, ABK. Při malých vzdálenostech jsou ""17 ""2 malé a můžeme
psáti cos""d COS""1 = 1, při čemž je chyba řádu e2 :ts. S tímto omezením obdržíme
ze (12) vzhledem k (9) přibližnou hodnotu

_ 1 e2:t2 2 •,- - 4 1 _ e2 cos Po sm 2 ao . (13)

Je to veličina nepatrná 7) a Clarke ji v dalších rovnicích vypouští, neboť při
jeho malém území byly oblouky :t nepatrné. Také Hayford , vypouští, ač při
větších vzdálenostech e2:t2 se blíží 1".

Označíme-li zlomek v (lOs) na pravé straně k a rozvedeme v řady, obdržíme

[:t2
] [.:t2 a + a ]Pa - Po= k:t 1 + 12 (1 - k2

) = k:t 1 + 12 cos2 2~ ,
neboť ve jmenovateli zlomku k je přibližně a+ ?;- ao= 180 o a v čitateli 'vy-
pustíme. Značí-li n koeficient zlomku (S/N)3 v (8) plyne z ní s=N:t (1 - n:t2).

V bodě A' na poledníku bodu B v zem. šířce Po je A'M = N, úhel A'MB = P2 - Po
a tudíž podle rovnice právě uvedené je délka oblouku A'B = S,

S =N (P2 - Po) [1 - n' (P2 - PO)2],
kdež n' se liší od n tím, že je v něm ao= O, cos ao =;: 1. Z posledních dvou
rovnic plyne

~ = P2 - Po 1 - n' k2 :t2
_ k (1 :t2 cos2 a + ao )

8 :t 1- n' cos2ao:t2 - + 12 2'
neboť ve zlomku obsahujícím n' je v čitateli přibližně k2 = cos2ao, nehledíme-li ke
sbíhavosti poledniků a píšeme-li ve zlomku k při menších vzdálenostech a= 1800+ao.
Délku polednikového oblouku S možno vyjádřiti 8) pomocí rozdilu zeměpisných šířek

5) Rovnice tyto jsou psány tak, jak je uvádí Hayford vzhledem k různému čítání azimutu
Clarke, str. 249 a 616.

6) Sklon tetivy v azimutu ao činí (Jordan, III., str. 386)

!LI = ; {jo (I+ 1 e
2

e2 cos2'f'oCOs2ao)+ ~{jo21 ~ e2 sin 2'f'o cos au.

7) Tabulku hodnot' vizClarke, str. 250.
8) Jordan, III. 222.
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LI P = P - Po á poloměru křivosti polednika R = a (1 - e2) 1 (1 - e2 sin~PI) s/ 2 při-
slušného středni zeměp. šířce PI = (Po + p) 12

S=RLlP+R(Lli)se2COS2PI a naopak Llp= ~ - ~ LlpSe2cos2PI'

takže
LI = _ =_ s sin t( a + ao+ s) (1"';""Q), Q _ :f2 9 a + ao í14)

P P Po R sin tCa - ao+ s) I - 12 cos 2-' \
(Pokračování. - A suívre.)

Příspěvek k vynášení výsledků měření do map.
Ing. Zdeněk Richter.

Má-li se zakresliti do mapy nový bod, v jehož okoli je několik pevných, v mapě
v dovolených odchylkách zobrazených bodů, zaměří se často nový bod pravoúhl~'mi sou-
řadnicemi na osu, jdoucí dvěma vhodně volenými pevnými body. Počáteční a koncový
bod zajistí se kontrolními měrami a ostatní blízké pevné body se zachytí též na osu.

Při vynášení do mapy však nepatrné rozdíly mezi polohou pevných bodů, jak
jsou v mapě zobrazeny, a polohou, kterou by v mapě měly míti, třeba jsou v dovole-
ných mezích, způsobuji, že nový bod nestanovíme v mapě zcela určitě. A to ani tehdy
ne, kdybychom předpokládali, že měření situace bylo absolutně přesné a též vynášení
nového bodu do mapy bylo vykonáno bez nevyhnutelných chyb. Druhý měřič, který by
za osu zvolil spojnici jiných dvou bodů, došel by k jiným výsledkům:

Vynesení nového bodu bude vždy záviseti do jisté míry na subjektivním usuzo-
vání vynášejícího.

Pokusím se v' následujícím udati metodu, jak tuto nejistotu můžeme skoro odstra-
niti. Používám při tom myšlenky, ve výpočtech sítí jíž často použité, kterou jsem upra-
vil, aby vyhovovala detailním pracím, běžným v praxi katastrální.
, Nejistota, zaviněná nevyhnutelnými chybami v měření S'ituace v přírodě, ve vy-
nášení do mapy, a odměřování odchylek oVŠemzůstane.

Dáno je na př. v přírodě 5 pevných bodů: A, B, C, D, E, v mapě v dovolených me-
zích zobrazených (v obr. 1. označeny kroužkem). Poloha šestého, bodu F byla zaměřena

C+0
II
: I
!I
IB ~! I

Q ,[~i= I, 1401' , I
: Tli
I tÁl. <d
I \lf'--- I
I I I EA I I I _ :4.t~ - - __ L - ~ , _.L. _ L TQ=-+

I ~
I <t
I
I
I
I+ O
D

° body v mapě dané
+ body vynešené

pravoúhlými souřadnicemi na osu A-E, na kterou byly zachyceny též hody B, C, D.
Známe tedy vzájemnou polohu všech šesti bodů v přírodě. ,
, Jedná se o to, zhodnotiti tento poznatek při vynášení do mapy.

Kdyby nebylo nevyhnutelných chyb měřičských a grafických a .nestejnoměrného
sražení mapy a jiných okolností, byl by 'lbrazec A, B, C, D, E, vynesený v měřítkll mapy
dle měření v terénu, úplně shodný s obrazem na mapě daným, tomu však tak není a
nutno příslušné d.iference mezi oběma 'obrazci učiniti co nejmenší. To se stane na př.
tím, když obrazec z měření vynesený (po srážce mapy) nezmění své podoby,' ani velí-
kosti, avšak otočíme jej kolem jehO těžiště o malý úhel, posuneme ve směru osy AE
a ve směru kolmém o nejpravděpodobnější hodnoty, odpovídající posunu bodů v tě~hto
směrech, a osnovu ",yneseme s opravenou srá,žkou. .

Za tím účelem vyneseme v mapě OSil A-E. Souřadnice, opravíme o střední ma-
povou srážku, a vyneseme je k počátku A.
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Vynesené body odchylují se od bodů v mapě daných o malé hodnoty a jejich
souřadnice o hodnoty Li x, Li y. Ztotožní se jen počátek A. V obrazci 1. jsou body, ze
zaměření vynesené, označeny křížkem, body v mapě od dřívějška zakreslené označeny
kroužkem.

Utvořme aritmetický střed souřadnic vyplněním příslušné rubriky tabulky 1. Ob·

Tabulka 1.

Body x y
I

Lix
I

Liy s LiK Lis

A 'i'- I I

IB
,

"" ,.",,,,

C "" p
,,'j

ID
I

1
" I

E c- I
I I !

[]= I [J] I ryl I [Li x] I [Li y] I [S] I [Li ,K] I [LiB]

Těžiště=[~l, [~r. Posunutí = [A;'l;l, [A5'1!]. Otočení kolem těžiště v %=rAsKI.l00=KI

Korekce střední mapové srážk~ = lfs;]· (V procentech [tsls1. 100.) ,f'''i
držíme, soúřadnice těžiště T soustavy bodů A, B, C, D, E, které po opravě o střední
map. srážku vyneseme do mapy.

Odchylky ve směru os - A x a A y - změříme přesně u každého bodu a zane-
seme do tabulky 1. Znaménko volíme dle. vžitého zvyku takové, aby algebraickým sou-
čtem se dospělo od bodů vynesených k bodům daným.'

Vzdálenost těžiště -1' od bodů vynesených zmenme přibližně měřítkem na celé
metry a zaneseme do tabulky 1. Jsou označeny s.

Rozdíl As změříme přesně a zaneseme do tabulky 1. Jest to rozdíl mezi vzdále·
ností bodu vyneseného od těžiště T, a bodu v mapě daného od těžiště T. Třeba dáti
pozor na znamení. Poněvadž, jak dále uvedu, zužitkujeme rozdíl As pro stanovení ko-
rekce střední map. srážky, volíme kladné znamení pro ús, je-li bod vynesený dále od
těžištěoož daný bod v mapě. (Lokální srážka mapy je větší, než se předpokládalo ze
srážky mapového listu.)

Konečně -potřebujeme jestě hodnoty A K, což jest kolmá vzdálenost bodu daného
v mapě od spojnice těžiště s bodem vyneseným. Změříme ji přesně, zaneseme do ta-
bulky, dávajíce opět pozor na znamení. Volíme pro A K znaménko kladné, když bod
v mapě daný leží kladným směrem otáčení od spojnice těžiště s bodem vyneseným,
neboť potřebujeme AK k výpočtu pootočení soustavy.

Další postup je už jednoduchý. Utvoříme součty změřených hodnot, jak je v tab.
1.naznačeIio, a vypočteme dle vzorců tam udaných: posunutí, otočení kolem těžiště v "%
a korekci použité srážky mapové.

Takto posunutá soustava, pootočená a vynesená s opravenou srážkou, dává zá-
ruku, že poloha novéhO bodu Fbude stanovena s ohledem na dané body A, B, C, D, E,
nejpravděpodobnějším zpllsobem. •

Máme-li vypočteno [A~'l;l, [At] (posun), K' (otočení v %), rtsi1 (korekce srážky

mapové), můžeme přistoupiti k vynesení nejpravděpodobnější polohy nového bodu F,
eventuelně i opraviti zákres daných pevných bodů na mapě.

Postup vynMení je znázorněn na obraze 2. Naneseme od paty těžiště směrem k po~

M1
• Pc: vyneseno # 3JI. ,r. + korekce T'
~~' ":"W :Je; T .,[~]

-1f' '"9r~' S
~.. 17

v,y1Je'.Hno .se .sIl: sr. I

:' I

_..J. _ __~ __ J~"dn~~ rn_L_~ _ ~----1-+ .
M. ri. 'OOm •• n· 'OOm

Obr. 2.

čátkuA: n .100 m- [A;'], a směrem opačným: n . 100m + [A5x
1• (n .100 ~ jest vhodný

násobek sto metrů). Obdržíme pomocné body M, N. V nich vztyčíme kolmice a na ně
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naneseme pořadnici: YT o (zmenšenou o střed. map. srážku) + n. K' + fiJ respektive:
[11 yJ

YT (rovněž zmenšenou) - n. K' + ~. Obdržíme body M', N'. Dále posuneme těžiště o:

[1l5xJ, [ll/J do bodu T'.

Body M', N', T' leži na přímce, a těžiště T' spojnici M'-N' piUí. Považujeme ji
za novou osu.

Počátek nové osy, na obr. 2. označený P, dá souřadnice x T, vynesená se srážkou,

zvětšenou o korekci ft:] (na obrázku X'T).

Nový bod F (event. i dané body A, B, C, D, E) vyneseme na novou osu k po-
čátku P, ovšem teď už se srážkou zvětšenou o korekci. Nová osa je však posunuta o
pořadnici Y T, proto všechny měřené pořadnice o tuto hodnotu opra,víme.

Jsou-li jednotlivé body určeny polární metodou, úhlem a vzdáleností, aneb polyg.
tahem, bude nejjednodušší vypočísti nejprve souřadnice na vhodnou osu, a pal( postu-
povati obdobně. Těžiš,tě možno určiti též ze souřadnic bodů v mapě odpíchnutých.

- Na konec uvádím, že větší Mst tohoto postupu lze vykonati číselným vypočtern.
,Stačí odměřiti odchylky - 11 x, 11 y -. Z těchto, a z rozdílu souřadnic těžiště a jednot-
livých bodů lze vypočísti hodnoty: s, 11 s. 11 K; i otáčení osy a jeji posuniltí lze nahra-
diti číselným výpočtem. Pro specielní případy by to bylo výhodné, neboť výsledek bude
přesnější. Ovšem musíly by se vyvinouti transformační rovnice a upraviti je do jedno-
duchých, lehce počitatelných tvarU.

Výhody navrženého způsobu \'ynMení do mapy jsou tyto:
Vyneseni nového bodu (řady bodli) stane se s ohledem na dané, pevné body nej-

pravděpodobnějším způsobem. . _
Bude nezávislé na subjektivním posouzení případu zaměřujícím a vyn,gejícím

-zeměměřičem. Bude stejné, i když se zvolí z řady pevných bodů jiné dva vhodné body
za osu souřadnic.

Způsobu toho dá se dobře využíti, když měřená partie zasahuje na různé listy
mapy.

Při vytyčování hranic dle katastr. mapy určíme hledané body přesněji, když si
do mapy zaměřenou situaci vyneseme dle u vedeného postupu.

Résumé. S u l' I a c o n str U cti o n des r é s u It a t IS, dem e s u l' a g 6 d a n s, I e,s
p I a n s cad a str a u x a n c i e n s. Dans son rapport l'auteur fait une étude sur la
position la plus vraisemblable ďun nouveau point sur la carte qu'on a détermíné sur le
terrainpar rapport aux plusieurs points fixes. Aune directrice AE sur la carte on rar-
port les positions des poínts fixes A, B, C, D, E - avoir eu regard au retrait moyen du
pa.píer (flg 1.). Les points marqués au petit cercle O sont ceux propres a la carte et
ceux marqué:s a la croix + sont les points tracés. Les coordonnées du centre de gravité
T 1lont crulculé au ta.bleau I. Sur 131 carrte OIDJ détermine les écarts f:::,x, f:::,y, s, 6, K, 6,s et

on calcule au tableau: le déplacement du systeme [~x], [~y] le déplacement angnlaire

en % = K', et une correction due art retrait mo;en du papier [~]S J •

Le figuré 2 représente une construction ďune nouvelle directrice passa.lIt par le
centre de gravité T et deplacé a celui de T. La direction de 131 nouvelle directrice est
angulairement déplacé de la correction K' dans la direction M' T' N'. L'origine des co-
ordonnées P est donné par l'abscisse XT corrigé de 131 valeur due au retrait du papier
6,s 1 O t ~ I ., P I .. I I : b d' .. .1Sf' .1 ra-ppor '" orJgme a posltlOn a p us vraIsembla -le un nouveau pom.t _cornge
de la valeur du retrait du papíer. Son ordonnée y est a réduire de 131 valeur YT.

~e změně ministerského nařízení o civilních technicích
(civ. inženýrech a civ. geometrech) ze dne 7./V. 1913, c. 77 ř. z.

V lG. částce Sbírky zákonů a nařírreni státu če·skOlMovenského, vydal1lé dne 1. břez-
na 1934, vyšlo vlúdní nařízeni č. 38 ze ooe' 9. února 1934, kterým Se mění min. naiř. ze dne
7. května 1913, Č. 77 ř. 'z., o civilních technicích (civliilníoh iniženýrech a civilních geome-
tl'ech). ZI1lění nového vládního naJřízenj by~o oltištěno v čís. 4. Z. V., a jak jsme tam
uvedli, přimišíme tímto bližši jeho rozbor.

Vlád. naŤ. Č. 38/1934 zavádí k ďosavadním d e IV í t i (a-i) další tři nové kateglorie
civIlnich techniků, asi~.e: j) civilní inženýry konstruktivní a dopravní, k) civilni inienýry
v:odlOhospodářSlké a kultUJmí, l) CÍV'mniittJ.ženýry zeměděl1ské. Po tě-to ůpravě má stav civ.
techniků oe~kem 12 kateg'orli. P,oněvad,ž se citované naří,z,ení dotýlká také cLvilních geo-_
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mlllr,fŮ, j,sme nuoeni zabývati Se jím p,odJrobněji jak po stráJllce formální, tak i z hlediska
vě'cného.

Je,st Ili8'spOil'lJlé,že tímto nad'ízením vyhověno bylo kcnečně naléhavému a 'oprávně-
nému požadavku absolventů inže1llÝrskélho s,tavite~ství směru A (konstruktivního a doprav-
ního) i směru B (vodohoSlp<odář<skéhoa IDUllturního),kteří již po něklolik roků domáhali se
IIlI8ir:ntěautor~sace, jíž nemohli d,()Isáhnouti bez 'zřízení nov)-eh kate'glorií ciivillních te,chniků
a bez doplnění zkUlšebního řádu, neboť studijní plrogmm těchtio odborů iuženýmkéiho sta-
vitelství j,e,st odohylný od srtudila staveibně a kulturně inženýnského. AUŤJoritsacetěchto j~ž
stávajících kategorii nemohla p'l'OItobýti 'absolventům obou llJovýoh smě,rů propůjčena. Rov-
něJž dávnému přání zeměděl:ských inženýrů po samostatném postaveni v rnmcii illJstituce
civilních techniků bylo zIll!Íněným nařízením pmč vyhověno.

Máme tedy dnes tři platná rumzení o civilních technicích:
1. IJJařizení státního ministerita ze dne 11. Iplnosince 1860, Č. 36.413,
2. nařízení m~t«ia veřejných IWa.cÍv dohodě 19, ministeríem V1llJÍtra,minis,teriem

VOOI duchovnich a vyučOIVání, pak s miní,flWriemi práv, financí, oIbchQdu, .žele,znic a orby
~e dne' 7. května 1913, Č. '77 ř. z.,

3. vládní nařízení ze dne 9. února 1934, Č. 38 Sb.z. a n. Po s.tránoo fQII~málníjest za-
jisté nev)-hodná tato roztříštěnost a nerpli'ehlednost předJp,isů o civilních techIlJicícth, zvláště
J)l'O úřady a soudy, které. přicháze~ častěji ve ,styk s civilními techniky. Odpomoc byla by
poměmě sn3ldlná, a to vydáním úplného znění jednottného vládního nařizení, které by oblla-
hovailo vboo:hny Ipředpilsy 'Ulvedtených tří nMízení, při čemž by se da!lJoodstraniti součaJsně
několik neSll'ovnalostí, na ně,ž dále pOUlkážeme.

Již mezi dosa,vadními devíti odbory oivilníchtechníků bylo dosti ,třecích ~och
ohledně nozsahu jejich oprávnění. Přistoupením nových tří kate'g'orií zvětší l;!esa-mQ2ře1mě
i kompe1tenční l8f)ory meZli novými a někitell.ými stávajícími kate'g'oriemi. Tyto oilrolnosti
nutí k úva..ze, zda dnešní l'ozdělení t,echnillckého studia a· tomu odpo,vída.jící roztřídění civil-
nich techniků odp1ovíd:!. našlim hospodá,řským poměrům a možno,stem, a 'zda místo dnešní
~pleciaJisace studia na terJhnických šk'o~h nemělo <by se uvažoya,t.j o jeho zjednodušení a
přizpwS10bení ,00 hos,podář~kým a techníckým potřebám našeho státu. Sp€iCialisa0e v tech-
, nickém oboru zaváděná- j,1ž n~ ško1ioh bez zřetele na praktický život, nemá u nás důvod-
něho oprávnění. Nehodí 00 ani pro úřady, kde z úsp,orných dův,odů nemůiže býtI vedle inže-
nýra konstruktivního a. dopravního ještě také in7;enýr ,vodohospodářský a, kulturní, ptřiJpL'ld-
ně té'ž inženýr .ag'ronom. V soukromém technickém p.odnikání způlSiollmjepřílišná, ro2ltříš-
těnost a omezení obom pŮ!sobnos,ti jedllJotlivých technických povoláruí, zv~áště v době pQd-
nikání nepřílznivé, nedostatek zaměstna.ností, a nutí k zasahování do oprávnění jiných od-
borů, neh~edJě ani k tomu, že mezi 12 kateg1Ol'liJemiciv. techniků je's~ti v 'llmrmilJ.nklhčasech
těžko naléZJH přelsnou hrranici, 'kam ruž z~sahují jednotlivá 10000000ávnění.

Různým odborům civilních techniků přiděleny jsou stejll1é druhy prací. Tak na př.
pro sta'Vbu ISlÍlnicmáme dnels 4 kategorie civilních Lfiženýrů (sta-v·ební, kulturní, kOlllSrtruk-
tivni, vodohosp(»(tiřslké), pro stavby vodllJÍ 3 kateg'Orie (smvebni, ku1Jturní, vodohospodář-
skou), práce meJ.liJoračnísmí pr()IVád'ěti civ. inž. kulturní, vodoh()lspodářští, p,řípadně i země-
dě~ští, a sce~ování pozemků, které dooud měli vyhrazeno civ. geome1IDi, přiznává se zčáJsti
téiž civ. inž. vodohosp. a kulturním.

Vidíme tedy, že různé druhy techniokÝClh p,rací a sil:a.vebmůže prováděti vždy nětko-
liik ka.telgorií civilnich techniků, bud: .jako Wavnísouéást svédlo oprávnění, neho jako pro-
V!olwvací pomůcku, ahy 'vlastní p~áoe či stavby mohly Ibýti úipl1m.ědQ\loonoony. Není možno
nalézti příjate,lné řelšení, kte,ré by umožndlo méně b.lt..egoriím vÍl-,e zaměstnanosti? Uvažuj-
me na př. obě nové i st.3Jré kartegorre civ. inženýrů staye~c!h a kultUi1m!Ích,které budou
vedle oobe s malými rozdíly v oprávnění Hxistovati ješ,tě nejméně po třicet Let. Nešlo by
vyloučením předmětů' pro plošné me110race půdy ze M,udijnilio pflO;gramu i1nžený:rského
stavitelstvi směru B a rpřidělením jich odboll'U zemědělského inženýrství vytvořiti jed-
notný odbOT inlženýrského stavitelství a tím i j>edinou kateg'orii civ. inžený;rů pro toto
stavitelství? Nemohly by se zemědělsikým inženýrům ,svěJřiti všechny !stavby a !práce' pno
t,ec.hnické a hospodáře-ké zvelebení !půdy (ptošné meliorace), aby oprr-ávněrú jim př:i~čená
mohlla b~·ti také skutečně základem jejich sam()sta,tné existence'( Tím hy se těchto 5 kMe-
g'orií civilnlch inženýrů zmenšilo na dvě s dOiwa.tečným okruhem působnosti a mO~IlJostí
spec.iaJisace';-) pro různé d'luihy inženýI'ských sta,veb dle daných poměrů a přestailo by za.-
sahovaní jednotJiyých kategortií do cizícilI oprávněni, k iíemuž by jistě ve zvětšené míře
vedlo nynéjEií roztřídění civilních techniků.

Úvahy tyto nes o u v i ISí sijce pří m o s oprávněnim civilníl'!h geometrů, a,však po-
mělrY zde vyUčené moholll míti nepřímý v1iv na tl'07;sah .lejich opI1á.vnění, neboť následkem
nedostatečného okruhu ipiŮsohnostribudou se některé odbOlrY civilních inženýrů dOlŽadova.ti
oprávnění vyhrazených jiným kategoriím civilnich techniků, jak moižno pozorovaltj u civ.
inž. vodohosp. a kultur., jimž byly nařizením čís. 38/1934 při'lnány práce při scelování

*) Op'rávnění civ. iniž. stavebních a civ. inž. konst1r. a dopl'. ku stavbám železničnim,
civ. inž. p·ro kult. techniku a oív. inž. vodohoBpod. a kult. ku stavbám mel10račnim
mohlo by zůstati ja]{o s pec i e 1n f oprálvnění pro tyto s.tavby.

1934/73



pozemků s výjimkou v'ra.cí z,eměměři,č,ských, ačkoliv rozsah pŮlsOIhuosti této ka,tegmie jest
značně větší než u civ. inž. konstr. a doprav., kteří bud,oru moci některé 'f>oučálsti svého
oprávněni prov~ova,ti jen v míře značně omez:ené (železnice, spec~elnisitav,ební konstruk-
ce.) Není roké vyloučeno, že Ipři nejblíž,ší změně nebo úpravě poměrů oivitlních techniků
pl'lojeví se sna,hy () I1o'lšíření oprávněru na úkor civilních geometrů v toIIllto, přLpadně i dal-
ším ještě směru.

Není jistě bez zajímavosti - která nutí k ostra,žitosti -', že hned první změny naří-
zení o civilních technicích bylo poUIŽito určitými veřejnými činiteli k prosazení stanoviska
jim! hlásallého a zastáV'aného, že sceloválllí po'z,emků jest považo<v3.ItJiZla určitý dauh melio-
raCI (i~ošné meliorace), a že tud,i!ž spadá do oprávnění inžený'rů kuM.urních. O tom, že
práce nH'hora-ční mí.le,ží do praVlomoci kultumě-technických orgánů, nobo že j,ejioh p1'Iojek-
tov;mí a prováděni ,spadá ·do oprávnění civ. inž. Ipro kulturní te~hniku a dv. inž. vodo-
hOlspod. a kultumich, a pokud se prováděj,í současně se scelováJnímpozemků, že jen tyto
org1ány a osohy mohou meliorační prá,ce provésti, nemůže bý11.i OOplXlsto 'žádné pochYlby.
Avšak meliorační práAle' netvoří s'Oučást kažeLé komasace, iI1ejf\outJudíž nerozlučnou její
součáJstí, a pokud se ,8 ní prolvádějí ,současně, musí býti proljlekty a rozpočty staveb me1lo-
račních ,projednáJly a povloileny dle pi\edpiJsů v,odního zákona, tedy odděle'ně od vlastních
prací scelovacícm. ,

Bylo by tudíž l'oz,řešiti ctá,zku, co js,ou práce a stavby meliorační a. které úkony
spadají poo pojem· sc,eloV'ání IPozemků .a tmoří jeho nerozlučnou 'SOUČálstt,co jest účelem me-
liorací a,. komrusací a jakými. pmstředky se .tohot,o účelu dosáhne. K'omasace poz,emků bý-
vají u r čit Ý m i tec hni c kým i k r u h y považovány z,a plošné mediora,c,e, a to ~toho
dů"'odu, že dle zltIDonných předlp~sů jest P,!ý hlavním úkolem soelovacHlO řízení založení a
upra",ení nové Isítě hOSIPodářských cest, úpil"ava příkopů a pot'oku, jakož i zlříz,eil1ípře,je'zd-ů
přes' v,odní toky a pI1Ovedooí ,společných zařízení za tím účelem, aby náhradní pozemky
s,taly se přístupnými bez 'služebnost,í a aby mohJy býti účelně ol:JlhosIPodai\olvány.Jelikož
tedy scelování poz,emkŮ' jest plošnou melj,orací, spadá do o'P'ravněn,í c,iv. inž. V'oo,ohospod.
a lw.lturnich, případně civ. inž. pro kulturní t,echniku. a C'!V.g;eometrům ,přiznávaM Se: při
sce10vacim řiz,ení pouze Ipll"áee,které SOUTIsÍs vyhotovenim nových katastrálníoh ope,rMú.
Toto stanovisko po'strádá však jakéhok,oliv právního podkladu, nehoť pojeni meliorace
půdy (meliorace všeho druhu) není v na,řizení čís. 77/1913, ani v n~iiz·ení Č. 38/1934 přle,s-
něji vymezen a 'ze znění odst. k), m. 1. na,ř. čís. 38/1934 (... i sceloválllí pozemků, vyjím.a-
jíc z,eměměřůč-ské práce ,při scell:lIVáni pozemků, nebo j:ných vŠElObecných úpravách pozem-
kové držby ... ) moŽlIllO~oela bezpečně míti za to, že i zákonodároe považuje 's'c e:I 0-
vání pozemků 'za všeobecnou úpravu pozemkové držby, ni.kolli'V za meU,o-
rac e.

Tomu n'llJsvědčuje též zákon o státním fondu pro v,odohOlspodárřské me}iorace ze dne
27. 'IJřezna 1931, č. 49 Sb. z. a n., který v od,st.. 1., $i 15, uv:áJdi.iako (p I O' Šn é mel i o r a c e:
odvodňování, závlahy, využití S1pJa,šk,ovýchvod pro 'zeměděls,tvi, reikultivaci p,oz,emiků zpus-
tošených d01ováním, teohnické kultí,vace pO?Je:mkůméně plodnýcih a, techhioké pováž,enÍ
poz'emků. Jak vidno, ne'vyskytují se v tomto výpočtu komasace pozemků,
které tudiž n e' j s o u p I o Š Ii o u mel i o r a c í.

Zerr;.ěměřiči musí proto důsledně trvati na p:rávním ~tanovisku, že: scelování pozemků
jest úprava ma}e,tkové držby, iktemu ovšem llIU'tno provésti tak, IlIby náhradní p:ozemky
daly se racione1ne obho~podai'ovati, t. j. aJb~ byly přís:t1liPlIlép'o sWi hOSlpod'áJřsikýchceil,t
bez služ,ebností, ahy měly příhodný tvar a velik,ost a pod. Mezi s,celovánim pozemků a
technickou neho hospodářskou meliorací j,elst zá,sladni TQ:zdíJlve způsobu provedení obou
druhů J)!Táoe,byť i jej:ich konečný účel byl společný. totiž zvětšení ho,slPodářského výnosu
půdy. Pros,tředkem lp'l'Od:osa·žení vytČlenéno účolJu pH k o m a s a c í c h jest rad i k á ln í
z měn a v I a StIl i c k Ý c had r 'ž e b n OB t n í c h p orně T ů. Účelem zde jest vprV'ní řadě
z v ě U; e n í p I 'od n é půd y odstraněním přebytečných oest, mezí a brázd, vytvoření
pokud ino~iW v 'el k Ý c Ihih O'S pod á řil k ýc'h c e J k ů od,st'raněnírn velkéro,ztříštěnosti
pl1dy a :t.im zvětšení hOSlpocl.M,skéhovýnosu, náslledklem raciooelnějšího obd.ělávání náhl'lad-
ních porzemiků, lepší možnosti ll'oužívání hOl8podá:řskych stl1ojů, snÍiŽeniÍmvyrdh1liÍch nákladll
a pod., který mO:inoev,ent. i dáJe stupňovati p'l'IOvedením tťehnických a ho,spodářských
meliomcí.

Úče1em plosnyClh meUoTací j,est rOV'něž diocílíti zvýšení hektrurové1l.o výnosu půdy.
avšak met,odami a IpiI'Olstředkytechnickými nl1bo hospodáJi'skými (odvodněním, zá.hou,
rekultivacl pozemků a pod.), a to buď vůbec bez zrn ě n v I a·s tni c k Ý c h po m ě r Ů,
nebo pouze s menšími změnami dl1žby (na př. sp'o~ečné odpady a přívody vody).

Účelné spojenci obou ope'rací, t. j. sceloMáIií ,poz.emků a JlleHora,cí půdy, mfuž,e hýti
v určit,)'ch přJpadec'h účastníkům a jojich pozemkům joo ku pl10SIPlěohu.:Mohou nastati i
případy, že by k,omwsac:e bez Sloručasné rnelJiorace neměla- přílznivéhJo výsledku, a že tedy
práce meli01'ační prospíVají mnohem větší měrou k .rentabiLitě náihradnich pozemků, než
vlastIiÍ komasaoe. Proto jest nutná. v mnohých příp&dech úzká součinnostorg-ánů, prová-
dějíCICh scelování pozemků a činitelů při prac.ích a, stavbá.ch melioračních. U úfudů pro
agTární operace jest tato Isoučinnost dána, již jejich ol1ganisací,. nebOL zde provádí obo.ŤÍ
opeiraci jeden úřad Isvými rspQlěěnými orgány. Jest však možno z této výjimečné skuteč-
nosti odvoz'Ova,ti názor, že k.fJmllJsace jsou plošnou meliorací a že j,aJw tall"ové spadají též
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do oprávnění civilních inženýrů vodJohospodářských a kulturních, oVlšem s výjimkou země-
měřiČtských prací? Jest 10g'ícké vyvozovati 'z onoho faktu závěr, že činnost civilních geo-
metrů pří ·soe,lování p'o'zemJků m{t býrbi omezena pouze na pr~l.eespojené s vyhotofV1ením no-
vých katastrálních operátů? Jest tento názor možno pode,přiti zákonitými předp,i"y a nor-
manli?

Abyc,hom si mohli na tybo otázky odpověděti, uja,sněme si především, Co jsou a co
nejsúuzeměměřičské ipráce při :scelování poz,emků. Při tom mějme na zřeteli, že k pracím
zeměměřičským nutno počítati i ony pl~,oe a vYk.ony, při nlchž ·se přimo neměří, ale které
jsou připmvou nebo důsledkem prací zeměměřičských. Za práce zeměměřičské nutno, po-
va,žovati: Zjistění, připadně ohraničení ka.tast'rálního nebo scelo:vadho území, triangulaci,
p,olYg'onisaci. detařlní měřeni Ist:arého stavu, kartírování, výpočet ploch a vyhot,oveni pří-
slušných výkazů, dále návrh, vytyčeni a zaměí'ení společných zařízení, návrh a vytyčeni
nového stavu, zamě,ření náhradních pozemků, vyhotmfení nových katastrálnich map a ope-
rátů. Do prací měřičsk)"ch by Ipřímo nespadalo: 'odhad a třidění pozemků a s tím &ouvisíd
vypracováni odhadního plá.nu, dále vypmcování detailního proj,ektu a -provedeni společ-
ných zařízení (síť oest a příkopů). Tyto práce mohli by event. Ipři koma,sacích pmváděti
nebo při nich býti úča,stni civ. inž. vod,olwsp. a kulturní, a M jediné v tom případě, když
by ,se tyto jednot.lLvé úkony za.dávaly odděle:ně. Při zadání celkového koma,sačního ope-
Tátu přicházeli by však v úvahu jediné civ, geometři, kterým je-srt sděláváni plá,nů koma-
sačních vyhra:z,eno § 5 min. nař. Č. 77/1913, a s,ice práce pro j ek ční i vy m ě řo va c í,
tedy vei'keré práce, kt,e:ré js,ou nutné, aby komasace byla úplně dokončena. Nemoihou
tudíž býti civ. geome.tři vylučováni Ipd'i s:celování' poz,emku z oněch prad, kte,ré ne&padaji
p,řimo pod ,pcráce měřické, avšak jsou jejich nezbytnj'm doplilkem, jako součást úpravy
pozemko,vé držby (bonitace, odhadni plán).

Zásada - že každý mUže provést,i i 'Prác.e, spadající do oprá,vnční jin)'ch osob, pokud
prá,ce tyto j.sou nezbytným doplňkemvla.stního oprávněnI - p,rovedena jelst dusledně ne-
len v ž~vnostenslkém l'ádě, nýbrž také v p'ředpisech o civiil. technicích. CivHní ínženýři Slta-
velmí, kulturní, konstruktivni a vodohospodářš.ti mají pra.vo prováděti li>taJvby pozemní
bez ,stavitelské kOlllces,e, souvisí-li tyto přímo s pracemI inženyl'skými, a v této ,souvislosti
té,ž Jednoduchá stl10jní a elektrotechnioká zařízení. Rovněž civ. ínž. strojní a elekt.roteoh-
ničtí, případně i jmé ješltě kate'g'orie civ. techniku mohou projektovati a prováděti stav-
by pozemní, jsoucí v bezprost,ředním spojení s jejich ulJ.rávněniru. ~Iají-li o,,'tatní kateg-orie
civ. tcchlllku pra,vo na prováděni prací, které tvoří podstatnou "oučá,stop,rávnění jiných
kategorií, případně jsou souč'á,stí živnolstenských oprávnční, a které jsou nutné p110dokon-
čení vla,stnie.h praci, není duvodu, proč by měli býti civ. geometři z tét,o zásady vylučo-
váni a nemelí mítí pTáva, aby při komalsacích provedli všechny piráGe pot,řebné k jejich
úplnému dukončenÍ. To by odIPorov:lJI.ozásadě rovnosti a spravedlrlOst,i, nehledě ani k to'mu,
že inženýři mbí'ičští mají pro tyt,o práce vyšší teoTetickou FÍlp~avu než inženýři vodohos-
podářští a kulturní. (Pokračování, - A suivre,)

t Ing. Josef Valcha.
Dne 5. dubna 1934 jsme doprovodili ke hrobu na ústřední hřbitov u sv. Václava

v Plzni přednostu kaJ. mě'ř. úřadu v Plzni,' měř. radu Ing. Josefa Valchu. Zemřel na
zákeřnou chorobu, která ho předčasně sklátila v hrob dne 2. dubna. 1934 a smrt byla
mu vykoupením z útrap, které mn nemoc od září 1933 připravovala.

Litujeme jeho předčasného odchodu tím více, že ze.s!l1ulý
byl vzorn)'m a svědomitÝm Ú!ředník,em, který všechen svuj
zájem a vlšechnu 'svou pěčin, energ,i,i věnova.l úřadu a rodině.
Úřad v němztra,tillpilného úředníka, spravedlivého předn05till
a rodina pečlivého otce a starosrtlivého manžela,

Ing. Josef Valchanamdil se, dne 16. červ3nce 1880
v Ha.janech (okTes B[atná) a Istud,oval na čelSlké státní reálce
v Pisku, kde mat1lJroval v r. 1901. Po absolvování zeměmě-
řičských studií nastoupil jednoTUoní vojenskou ,službu. Svou
dráhu ve službách poz,emkového kata,stru započal v Rychn:ově
n./Kně,žrno:ua po,té v Novém Bydž'Ove. ROlku 1909 byl :pově,řer.
správou evidence kat. daně pozem. v Mi1evsku, kde pU'Siobil
a:ž do začátku světové války. Jak,o příslušník píReckého pě-
šího pluu Č. 11 zúča.stnil se rooju na s.rOske frontě, kde byl
též raněn. V r. 1915 byl z vojenské služby propuštěn a pře-
vzal &právu evidence Ikat. daně poz. v LiOlmech. Po pře1vratn
byl ustanoven sp,rávcem v Táboi'e, odkudlž byl povolán k de1i-
mitačni komisi ~e s,id1em v Budějovicích a od r. 1924 se síd-
lem v Bratislavě, kde IpÚis,obiljako doziorčí orgán do r. 1920.
V r. 1926 byl jmC;1lován ppedllltostou kat. měř. úřadu v Phni,
kde působil až do své smrti.
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Zesnulého doprovodili na poslední cestě vedle členů rodiny a přátel za, zemské
f~n. ředitels.tví v Praze měř. rada Ing. Josef Prokop a zástupci všech plzeňských úřadů,
cIvil. technIkové a kolegové z Blatné, Domažlic, HořQvic, Klatov, Kralovic, Přeštic a
Rokycan. Se zesnulým se u hrobu rozlouml měř. rada Ing. Ludvík Dolažal za Spolek čs.
inženýrů stát. měř. služby a vrchní měř. komisař Ing. Václav Kondr za úředníky kat.
měř. úřadu v Plzni. Če,st Jeho památce! Ing. Kondr.

Zprávy odborné.
Polární koordinatograf Ottův.

V desátém čísle minulélho ročníku Zeměměřič:ského Věstníku bylo POPSWlO několik
typů kruhových transportérůnebolli polárních ,lwordinatografů. Dovolím si zde pops3Jti pří.
Stl10j, s'loužicí témuž účelu, avšak konstruovaný na zcela, jiném principu.

Polá~ní koordinatograf Ottův náleží do skupiny trMlJsportérů valivých, neboť nanáM
úhly odvalováním dráhy kolečka přimo na, plánu. HodnotJa odvaleného úhlu registmje se
na čise,lniku a bubínku vahvého kolečka. Vzdálooost na,náší se pornod verniera na rameni
s dé!LkJovoustupnicí a vynešený bod se fixuje p11OpichOV'llicímzařizením. Princip valivého
translportéru jest starý, avšak Ottova Jwnstrukoe Jest zcela, moderní, do všech podrobnosti
domyšlená, a zárukou její je!st jméno š,výcarského konstruktéra Wilda, v jehož díJnách se
původně vyráběla. (Nyní ji vyrábí fa. A. Ott, KJempten.)

Ottův polární koordinatogTaf skládá se ze dv,ou ramen. Na Jednom je,srtnalflazena dél-
ková stupnice k nanášení vzdálenosti, na druhém vaJivé kolečko s bUlbínkem a čiís,elruíkem
k nasltavení příslušného úhlu.

Jest vyráběn ve dvojím proV1edooí. Jednodušší konst:rulkce má na hraně ,pravítka je-
diné milřitko (1: 1000) v déIce 30 cm. Druhé, značně dokoma,Ie.jší provedelllí obsahuje zpra-
v.idla stupnioe pro dvě různá měřítka s jelzdcem, na němž jsou verrni,ery a zaří.7Jení nasta-
vovací i pl1rwiclhovací (viz. obr.).

Úhloměrrnézařizeni dodává se v sta~ém i novém děIení stupňovém. V obou pnpa·
dech odpovidá jeden dílek čÍse~niku 20 stupňům, jeden dílek bubÍlllku na valivém kolečkll
20 minutám a jedem dílek v-erniema dvěma minutám. tak,že odhadem můž·eme b&.lpečmě 00-
staviti úhel až na jednu minutu. Při plmém ot,oěeni pmstroje kolem jeho pólu otočí se
vaJivé kolečko 'přesně dvacetkrát ,plíi 400e, l'eSlp. osmnáctkrát při 36<J1l. ,Nepatrné odchylky,
které mohou Vlznikmouti použ,itÍm různéhio kre'sliciho papíru, lJJeh opotřebením vaJlivého krO·
[ečka, dají s,e sna,dno 'Ods~a.Il'iti Ivyrovmávacím i3roubkem.

Přístroj dodává, se v pěkném, sametem vyloženém a rooží potaženém pouzdře', se 3
re·servnimi rp6lovými jehlami, 1 reservní jehlou prropichovací, 1 šorouboiváčkem a 1 korekč-
ním klíčkem.

Při jednoduchém provedení s měřítkem na hraně pravitka jsou všechny s'oučálsti,
kromě prav~tka, ste'jně zařizeny. Pravítka s různými mělitky dají se vyměňovati. Použití
jest podobné, aVlšak s tím rozd,Hem, že' vyrnášeni se děje pomolcí mčmÍ propichovačky.

Fřednosti tJohoto přísotroje spočívají hla vně v jedlwduché konstrolkci a velkém vÝ-
konu. Malé l10změry a nepatrrná váha prospěly k nízké oeně. PracOiVní plocha je,st úplmě
volná. Volný střed umožmi lehké a přesmé U1S'tředění.Přisrtrojem dá se snadno vynášeti na
okraji neb v rohu plámu, rovně'ž tak i body velmi 'blizké ,středu. Nepoškozuje paán a
umoržňuje neustálou kontrolu během p~áce. VLiv ne.rovné podložky jest odsotraněn kloubo-
vým spojením ramen. Četné zkoušky přesnosti uká1zaly, že jedootiivé body jlsou vynflSleny
s ,přesnosti asIi 0'05 mm.

Při vymášenÍ jedmotlivých bodů ,polstupujeme takto: Lupou nastavíme pól přiswoja
přesmě na s,tanovisk,o stroje vynesené v plánu. Pak vyměníme iLupu za jehlu a přilsltrioj
odentujeme na počáteční ,soměr (Oe) pomoci Z:lJstavovacího zařizeni. Směry jednotlivých
bodů mstavujeme na čiselníku s bubínkem a po nastav;ení vzdálenosti v potřebmém mě-
řítku na pralvitku fixujeme bod jemmým propíchnutim. DbáJme-li všech pravidel, docí-
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lime pomocí tohoto přís1!roje takovýťJh výsledků, že jes.t ·to vzhledem k jeho rozměrům,
válze a ceně ~ překvapující.

Př~8ItroJ Ibyl zalwupen prostřednictvím gene'rálního zástupce fy Wild Ing. Jeřábkem,
Praha II., Vlad[slavova ul. 1 a, za oonu 168.1)'- Kč. Ant. Prokeš.

Zprávy spolkové.
Zpráva o valné schůzi moravské odbočky Spolku čS. inženýrů st. měř. služby, konané

dne 13. ledna 1934. Valné schůzi předCJházeJa prothlídka kat. měř. úřadu v funě, kde byly
kolegům dány odborné a informační výkJ1ady u jednotLivých oddělení a ukázány jim voo-
keré Dlové stroje a pomůcky.

Konala se v hotelu Passa;ge a byla zahájena předsedou Ing. J. Brychtou. o 14. hod.
čtení zálpÍlSu na návrh kol. Ing. Vmmce odpadlo, je~tozá.pis byl uveřejněn v Zeměmě-
řiČSlkém Věstníku. Za onemocnělého jednatele ,přečetl j.eho zptl'ávu koL Ing. Pavlik. ~oté
přednesl svoji zprávu kol. Ing. Syrovátko jako pok~adnik. Kol. Ing. VHímeo za rewSlory
prohJáJBil, ž.e účetnIÍ dOlklady byly :vevidovány, vše bylo nalezeno v pořádku a proto mi-
vrhuje koL pokladníkovi i výboru absolutorium. Bylo dáno jednomysrně. členský příspě-
vek na rok 1934 byl stanoven na pade.sáJt korun, je.stliže se p<Xbl.řívymoci na ústředí sní-
žení Ipříspěvků na člJena, k čemuž valná schůze výbo'r zplnomocnila. Na to p'řikrooono
k volbám, při nichž byli zvoleni ak!.am3Jci:

Ing. J. Brychta, pře d sed o u, a členy výboru kole·gové: Ing.: K1.1lpica, Syrovátko,
Vláčil, Ma,cháček, Nedoma, Mařík; jich náhradníky Ing.: Hanák, Baňoch, Pavlík. R~sory
úótů koL Ing.; Vilímec, Lysý. - PoM bya,o přikročeno ok projednávání v.o[nýCJh návrhů a
usneseno jednomyíslně, aby IpO dohodě se slovenskou odbočkou byl podán ústředí náJvrh
na změnu § 4 a § 19 s<tanov tak, aby tyto paragrafy zněly náJsledovně:

Bod 6. § 4: Hlasovací i aktivní v.OI1ebnípráNO mŮJž'ekaždý člen ipřenésti písemnou
plnou mocí na jiného řádného ělJena.

~ 19: Řádně svolané valné hromady se usnášejí platně, bez ohledu m počet p,řítom-
ných, prostou většinou hl:u;ů, vyjímaje případy, uvedené v §§ 21 a 22 a v druhém odstavci
tohoto par.ragrafu.

Při projedmivání návrhů vyšlý·chz valných sc.hůzí odboček nutno mp10čitati i h1:u;y
odevzdané ~ro a proti návrhu na valné schůzi odboček. Při tom &evyJ.ouČí hla,.,}' těch, ktei'f
jsou přítomni valné schůzi ústiíedí a své Ma,sy odevzdali již pro anebo proti návrhu na
valné schůzi odbočky.

VýbOT hylsouč1llJsně zmocněn, aby podnikl vše k uskutečnění těchto návrhů.
Po :projednání tohoto volného návrhu byla zaihá.jena debata o službě katastráJlní a

byly projednámy mnohé věci, je;ž ne.jsou kat. zákonem a prov.áděcími nařfzeními dosti
jasně řeš'eny. Schůze pak skončena o 17. hodině za účasti 50 ko1eg'ů.

Dle zápiski1 kol. Sommra.
Zpráva o ustavující výborové schůzi moravské odbočky Spolku čs. inženýrů st. mě-

řické služby v Hrně:
VýbOT Ul'taven takto: předsedou Ing'. J. Bry,chta, Brno, Tučkova 28. mjjSltopředsedou

Ing. J. Krupica, Brno, Karafiátova 5, jednatelem Ing'. V. Mařík. Brno, Fa,Lkens.tememva 14,
pokladníkem Ing. V. S:YTovátko, Bmo-žabovřesky, Šafaříkova ulice 3.

Ostatní zvolení na valné schůzi jsou jedn3Jk členy výboru, jednak jejich náhTadníky.
Věci úče,tního rázu adresujt.e. přímo kOl},IpIOkladníkovi,ostatní korespondenci kolegovi jed-
nateli. . MaNk.

Zpráva o valné schůzi Zájmové J.kupiny zeměměř. při SIA., Ikonlliné dM. 28. února
1934. Schůz4 ipředsedalza onemocněleho Ing. Mandyse prof. Petřík, který zahájil schůzi
vz<pomínkou na -r Ing. Zuklína, dlouruoilmého m~stopředsedu naší Zájmové skup'iny. Předse-
oojící sděluje, ~e k úmm místopře<1se<1ovu došly soustrastné VTo.je.vyz Paříže a že ve firan-
oouzSlkém časlop~se J.ournaJ1 de Géometre.s experts bylo ze.snulého vzpomenuto. Na to podal
kol. PQtužák zprávu jedIl!ate1skou, Ve. k.teré se zejména zmínil o akci Zájmové skupiny
proti zrušení zeměměř. oddělení na české vys. škole technické brněnské a proti zrušení
vysoké školy spec. na.uk v Praze, pojednal o přÍipravách, jež učinila naše sk.upina pro
předná.škoV1ou ómnos.t ve Spolku čsl. inženýrů, a upozornil na některé význačné udáLosti
v ústJředí, jako jlSOu zalliožení podpůrného úmrtního fondu, ustru~ní Iskupiny stavebních in-
ženýrů a j. Zpráva jedlnatelská byla :sCJhválena. Pak pllavedeny voLby výboru. Předsedou
byl zvol.en min. rada Ing. Mandys, miJstopředsed.ou Ing'. Kural, jednatelem Ing'. Potužák,
mp~SiOVatelemIng. Fiker, zá.stupcem v ústředí a v oruboru PT3Jha.zv,olen pTOf. Patřík. Dal-
šími óleny výboru byli Izvoleni: p'11of.Dr. Ryš'a.vý, Ing. Háva, Ing. Souček a Ing. Mikula.

Prof. Pettřík upozOll'llÍ.Ip3Jk, že přillští sjezd čsl. imžooýrů bude konán ve Sliači a že za
Zájmo'Vlou sk:ujpdnu z,eměměfičskou promluví na něm štkpt. In/!:. Boguszak o nových mapách
p'ro OSR., Ipředsedající žádJá J}řítomné č~leonySpoilJku stá.t. měŤ. inž., aby členům svých od-
bOOek v Brath"lavěa U~orodě doporučili úča.st na sjezdu.

Posléze jednánlO o příštím KongrelSu Mezinárodního Svazu Zeměměřičů, který je
svolán na 18. až 21. července 1934 do Londýna.
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Zpráva o valné hromadě ústředí Spolku čS;. inženýrů státní měřické služby, konané
dne 18. března t. r. v Praze za přítomnosti 77 členů, 2 hos,tí a 4 de~eg"á.tů odbočky mo-
ravské a slovenské. .

Piedseda Ing. Kavalír zahajuje schůzi vzpomínkou Jla kolegy během roku zemřelé:
Ing. J. j<'ackenberga, Ing . .M. Klobuczkiho, Ing. K. Riemera a Ing". A. Nedělky. Jejich pa-
má,um uctěna pov1stáním.

Kolega Ing". Pour [llřednáší j e dna tel s k o u z pTá v u. Konstatuje další zhoršení
situace stát,nkh zamě:strnanců a, podává pře;Med o práci vrcholný'ch o'rga.Disací státně-za-
městrlaneckých k rnpravení dnBšních tísnivych poměrů. Pak pojednává o vlastní čin-
nosti spolku. Počet členů jest 513, vyřizeno uylo 196 čísel protokolu. Během roku podal
spoJek min. financí "Soupis páv!hů ~i př~ni .. č~enů" ve ,vě?i zie~nod~š~ní ka,tastrální
sluzby a ".Memorandum", obslrne po]ednava.11Cl o katastralm sluzbe zeJmena na Sloven-
sku. Spolek přispěl k vydání kalendáře čs. zeměměřičských inženýrů na rok 1934. Od-
bočky spolku protestovaly memorandy proti zamýšlenému zrušení studia zeměrriěřič,·
ského inženýrství na. brněnské technice, ústředí učmí tak též v příhodné době, spolu se
Spolkem čs. zeměměl-ičů. Výbor se usnes~ vstoupiti korpo'rativně do "ústředí správních
inžepýrů". . ' '

Kolega Ing. Suchánek podává z p r á v u p o k I a dní. Obra,t ve spolkovém jmění
v r. 1933 byl Kč 26.701'64; čisté jmění spolkové činí Kč 8475'44. Pro příští rok schvá
leny příspěvky ve výši 50 Kč, zápisné sníženo na 5 Kč a příspěvek odboček za člena
snížen na 10 Kč.

Na návrh revísorů účtů bylo odstupujícímu' výboru uděleno absolutorium.
Nový výbor byl zvolen aklamací následovně: pře d sed a Ing. J. Kavalír, místo-

předseda Ing. Fr. Čermák, 1. jednatel Ing. B. Pour, II. jednatel Ing. J. Rajtr, pokladník
Ing. S.' Suchánek, zapisovatel Ing. V. .Menčík, členové bez funkce Ing. V. Hlavsa a Ing.
A. Sokol. Náhradníci: Ing. T. Klepáček a Ing. Dr. J. Pokorný.

Nato přistoupeno k projednání náiSledujících volných ná,vrhů:
Kolegů z katastrálního měřického úřadu v Opavě ohledně směrnic povyšovacích

a poměrů členů spolku s 3letým odborným studiem. Koleg"y Jánského ohledně titulu
Ing. absolventům posledního ročníku učebného běhu pro zeměměřiče na čs. technikách.
Po obsáhlé rozpravě zmocněno předsednictvo, aby k oběma návrhům za.řídilo čeho
Ueba ve smyslu vý,sledku debaty. Pak byl přijat návrh odbočky moravské na změnu
§$§ 4 a 19 stanov. (Znění změny stanov bude publikováno po schválení politickým úřa-
dem.) Dále nlečten dopis kol. Ing. V. Hlavsy, a usneseno bylo, aby byl pojat do
zprávy o va.lné hromadě. Dopis zní:

"Na str. 89 ,Zeměměřičského Věstníku'. ročník 1932, v ,stručné zprávě o valné hro,
madě ,Jednoty úř. aut. civ. geometrů' jest mezi jiným uvedeno:

V debatě o výroční zprávě bylo usneseno upozorniti kolegy, že není jejich po-
vinností obstarávati ke' geometrický'm plánům potvrzení st:webního úřadu, že geometrický
plán souhlasí se stavebně parcelačním a,regulačním plánem. Potvrzení to má si opatřiti
strana u příslušného stavebního úřadu. Ve většině případů obstarává potvrzení ono
právník, pověřený sepsáním smlouvy.

K tomuto projevenému názoru dlužno podotknouti následující: Poněvadž takovéto
upozornění koleg-ů civilních geometrů jejich spolkem by snadno mohlo 8<vésti kolegy
katastrální měřičské úředníky k názoru, že snad při projednávání geometrických (po·
lohopisných) plánů podle ustanovení § 80 kat. zákona není třeba nedostatek této ná-
ležitosti plánu vytýkati jako závadu plánu, mohl by se dotčený koleg-a dostati do ne-
příjemné situace, potvrdiv plán, který nebyl bez záVad.

V katastrálním zákoně (§ 51), kde se jedná o geometrických plánech, jest výslovně
uvedeno, že plán musí vyhotoviti úř. opr. ci)':. g-eOmf'ltr (respektive jeho :kancelář) a
musí vyhovovati vládním ,nařízením a měřickým instrukcím. Nelze tedy přesouvati jaké-
koliv práce s tím spojené na klienta nebo jeho právního záiStupce, tedy ani ne doplnění
p,lánu zmíněným již potvrzením stavebního úřadu podle ustanovení § 43, bodu A/h vI.
nař. č. 64/1930. Na vyhotovení plánu byla by zúčastněna Eltrana, která podle platných
předpisů. není k tomu oprávněná a nebylo by lze říci, že celý plán vyhotoviľ eiv. geo·
metr. Civilní geometr musí ode~TZdati svému klientu geometrický plán, způsobilý k pro-
vedení zápisu v pozemkovém katastru a veřejných knihách, tedy i s případným prohlá-
šením stavebního. úřadu.

Přesune-li se zaopatření dotčeného prohlášení na klienta, případně jeho právního
zástupce, jest nebezpečí, že geomet,rický plán nebude doplněn a odpovědnost za vyhoto-
vení nepotřebného plánu padne na civ. geometra.
, Upozorňujeme všechny kolegy, a,by bez povšímnutí dotčeného usneElení Jednoty

úř. aut. civ. geometrů, ve svém vlastním zájmu řídili se při projednávání geometrických
plánů přesně jen platnými předpisy."

K návrhu kol. Ing. A. Lukáše podává předseda vysvětlivky k dotazníkové akd,
směřující k zjednodušení katastráhií služby, ~vláště k opravě, která byla uveřejněna
ve zprávě o výborové schůzi z 9. prosince 1933 na 30. straně č.· 2 Zeměměřičského
Věstníku.

Valná hromada skončila o %14. hodině. Menčík.
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Z Jednoty čs. úř. autorisovaných civilních geometrů v Praze. Valná schůze.
Jednota konala 26. řádnou valnou schůzi v Praze dne 24. března t. r. za přítom-

ností 22 členů. Za nepřítomného předsedu Ing. FUrsta, který se řádně omluvU, zahájil
a řídíl schůzí místopředseda Jednoty Ing .• Janč. Po uvítání všech přítomných členů a
hostů věnoval posmrtnou vzpomínku zemřelým členům Jednoty, kteří od poslední valné
schůze Jednoty, konané dne 26. března 1933, navždy opustilí naše řady. Jsou to kole-
g"ové: Ing. František Secký, Vinohrady, Ing. Leopold. Novák, Olomouc, Ing. František
Zuklín, Praha, Ing. Bohdan Haspra, Bohumín, a Ing. Max. Srba, Lipník n./Bečvou. Z nich
obzvláště kol. Zuklín, který byl zakládajícím členem a pr,vým jednatelem naší Jednoty
a pozdějí dlouholetým místopředsedou, si získal nehynoucích zásluh jak o Jednotu, tak
o celý stav čs. zeměměřičů a obzvláště o stav civilních geometrů. POVístáním uctili vši-
chni přítomní památku zemřelých členů.

Zprávu j e dna tel s k o u přednesl kol. Prokůpek, ve které uvedl veškerou činnost
naší Jednoty od poslední valné schůze. Jednacích čísel a vyřízených spisů a podání bylo
v běžném roce 1933 celko,vě 414. Schůzí výborových bylo konáno 9, z toho bylo schůzí
pracovního výboru 7. Schůzí těch se ze 17 členů výboru zúčastnílo nejvíce 13, nejméně 7.
Průměrná návštěva výborových schůzí byla 10 členů. Všech 9 schůzí se zúčast.nili 4 čle-
no,vé, ani jedíné schůze se nezúčastnilí 2 členové výboru.

Veškerá činnost Jednoty byla soustředěna v praeovním výboru. Zprávy o schůzích
pracovního výboru byly uveřejfíovány ve Věstníku Inženýrské komory a v Zeměměřič-
ském Věstníku. S ohledem na to uvedl jednatel o celkové činnosti jen stručné zprávy.

Ministerstvu financí podali jsme pHpomínky k návrhu "Návodu B", jak vykoná-
vati katastrální měřické práce, pro vedení pozemkového katastru. Návod jest velice ob-
sáhlý, má 130 stran textu, 40 příloh a 18 tabulek. V ministerstvu financi jsme interve-
novali se zástupci kolegů moravských ve věci výkladu § 14 kat. zákona a ve ;věci
změny výnosu min. fin. č. j. 94.2!J0/28-1I1/6b ze dne 16 .října 1928 o výhodách, poskyt-
nutých při používání pozemkového katastru úř. oprávněným civílním geometrům.

Dále jsme se domáhali, aby bylo zadáváno nové měření kat. území na Slovensku
též civilním geometrům. Též jsme se domáhali u min. financí, aby byl žádán na stra-
nách při žádosti o da,ňové osvobození novostaveb geometrický plán novostavby jako
příloha k žádosti. V této věci nám bylo vyhověno. U mín. železnic jsme se domáhali,
aby měřickým úředníkům, majícím autorisaci civilního geometra, bylo zakázáno provo,
zování soukromé zeměměřičské praxe. U Zem3kého úřadu v Praze jsme se domáhali, aby
byl změněn oběžník, vydaný pod Č. j. 115.119/28 ze dne 2. ledna 1929 o mezníkovlíní
hranic veřejných nestátních silnic a vodních toků, ve prospěch civílních geometrů.

Letošního roku byla vydána novela k min. nařízení o civ. technicích, Č. 77 ř. z.
z r. 1913. Novela provedena byla vládním nařízením ze dne 9. února 1934 s {tlatností od
1. března t. r. Novelou tou zřízeny byly nové tři kategorie civilních techmků. Pokud
se týče civilních geometrů, tu vládním nařízením bylo vyholvěno našemu dávnému a
oprávněnému požadavku, aby totiž autorisaci civ. geometra mohl získati napříště jen ten
uctlazeč, který má státní zkoušku zeměměřičskou na vysoké škole technické.

Na žádost min. veř. prací. jednala Inženýrská komora o snížení doposud platnych
sazeb. Inženýrskou komorou byla svolána schůze zástupců všech kategorií, na které bylo
po náležitém uvážení všech okolností usneseno, navrhnouti snížení sazeb časových a
tabulkových o 10%. Současně bylo usneseno žádati, aby takto snížené sazby byly pro-
hlášeny za sazby minimální, a ne směrné, jako jest tomu doposud.. .

Letošního roku byl vydán po pI1Vékalendář čs. zeměměřičů za součínností a hlavně
finanční podpory všech zeměměřičských spolků. Kalendář vyšel ve slušné úpravě a s bo-
hatým obsahem a hodí se velmi dobře co stálá příručka zvláště pro civilní geometry.
Bylo vydáno jeden tisíc exemplářti, ze kterých jest doposud prodáno asi 600 kusů.
Doporučujeme všem kolegům, aby si ka.lendář koupilí, jest ještě k dostání u Spolku
čs. zeměměřičů v Praze, za sníženou členskou cenu 36 Kč. Krámská cena bude obnášeti
56 Kč.

V tomto roce se bude konati 5. mezinárodní kongres zeměměřičský v Londýně, a
sice v době od 18. do 21. čer,vence. Bylo by' záhodno, aby se kongresu za naši Jednotu
zúčastnilo několik členů. Přihlášky členů přijímá předsednict,vo Jednoty, které da,lší, po-
kud se týče cesty, ubytování atd., obstará a zařídí.

Úmrtím kol. ZukIína ztratíli jsme jednoho člena v představenstvu Inženýrské ko-
mory. Vymohli jsme, že nám byl přiznán alespoň náhradník, kterým byl zvolen na valné
hromadě Inženýrské komory kol. Ing. Gustav Vlk z Prahy.

Pokud se týče stavu členstva Jednoty, tu stav nedoznal žádných velkých změn.
Dne 1. ledna 1933 měla Jednota celkem 159 členů, z těch bylo v Čechách lOĎ, na ~fo-
ra,vě 40 a na Slovensku 14. Během roku přistoupílo 10 nových členů, zemřelo 5 členů,
vystoupili 3 členové a autorisace se vzdal 1 člen, takže dne 1. ledna 1934 měla Jednota
160 členů.

Zpráva je dna tel s k á byla po debatě schválena. Nato přednesl za Moravu po-
drobnou zprávu kol. Janč a za Slovensko kol. Ročák. Obě zprávy budou uveřejněny
příště.
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Výroční p o k 1a dní zprávu přednesl Ing. Kural, zprávu o revisi účtů Ing.
Hruška. Obě zprá,vy byly jednomyslně schváleny. Za vzorné vedení všech účtů a za ener-
gické vymáhání členských příspěvků bylo kol. Kuralovi jménem všech členů předsedou
poděkováno. •

Za prvého místopředsedu Jednoty n,,_ místě zemřelého kol. Zuklína zvolen na návrh
výboru kol. Prokůpek. Tím uprázdnilo se místo jednatele, který bude zvolen na příští
výboro.vé schůzi dne 7. dubna 1934. Za revisory účtů pro rok 1934 zvoleni Ing. Cerný
z Lysé a Ing. Hruška. Do výboru zvo[en nově Ing. Dítě z Nuslí.

Clenský příspěvek ponechán po návrhu výboru na dosavadní výši, to jest 80 Kč
ročně. V,olné návrhy, podané Ing. Bukačem, Ing. Parchomenkem, Ing. Rozsypalem a Ing.
Fučíkem, přikázány pracovnímu výboru Jednoty k vyřízení ,v nejbližší příští schůzi.

Ret. Prokůpek.
Z Jednoty čs. úř. aut. civilních geometrů v Praze. Výborová schůze Jednoty konaJ!31

se dne 7. dubna 1934 za přitomnosti 12 členů.
Kol. Ing. Bukač blahopřál předsedovi Ing. Fiirstovi k jeho šedesátinám jménem

výboru a všech členů Jednoty, děkoval za jeho dlouholetou záslužnou činnost a provo-
lal mu k další jeho činnosti srdečné nazdar! Po poděkování Ing. Fiirsta, našeho před-
sedy a čestného člena naší Jednoty, přikročeno k jednání.

Za prvního jednatele zvolen kol. In~. Vlk a za druhého jednatele kol. Ing. Petr:ik.
V záležitosti stížnosti několika pražských kolegů, že dva civ. geometři kryjí za

nepatrnou odměnu některé magistrátní úředníky, na zakročení Jednoty vzdal se jeden
autorisace a proti druhému žádáno za zavedení čestného řízení. - Projedná,vány stíž-
nosti kolegů: Ing. Škacha, o vyhotovování regulačních a parcelačních plánů neopráv-
něnými; Ing. Bukače, o přidělování spisů k posudku o praxi kandidátů; Ing. Petráka,
Ing. Parchomenko a Ing. Štěcha, o jmenování substituta po zemřelých členech; Ing.
Žerta, neplnění zákonných ustanovení některými soudy při změně držitele k jedné nebo
několika parcelám ze souboru parcel téhož držitele. Ve všech těchto případech usne-
seno zakročiti u příslušných úřadů. - Kol. Ing. Janu Cernému poděkováno za podrob-
nou práci, spojenou s výpočtem režijních nákladů a odměn za na,še prá.ce, ku porov-
nání malé výše nynějšího tarifu, - Zpráva pokladní, přednesená kol. Ing. Kuralem,
schválena.

Kol. předseda, Ing. Fiirst, omluvil svou nepřítomnost na valné schůzi, byl po-
těšen, že průběh její byl důstojný a vítal nově zvoleného člena výboru Jednoty, kol.
Ing. Dítě. Dosavadnímu jednateli, kol. Ing. Prokůpkovi, srdečně poděkoval za jeho ne-
přetržitou čtrnáctiletou obětavou a účinnou práci.

Za předsednictví kol. Ing. Prokůpka jednáno o stížnosti kol. Ing. Nekvasila
z Uh. Hradiště a o dotazu kol. Ing. Filkuky, o vytyčování řemenových parcel. Usneseno
v obou případech jednati k úspěšnému vyřízení. Mimo to projednáno několik důvěr-
ných věci. Přiští schůze prac. výboru koná se dne 5. května t. r. Konec "chůze 20·55 h.

Zapsal Vlk.

Z ministerstva veř. prací. Do 6. pI. stup. jmenován~ Ing. F. KredJba, Ing. M. Wittin-
gCll",Ing. E. Kruťs a Ing. L. Klika.

Změny v osob. stavu katastrálních měř. úředníků:
A. na Pod k ar pat s k éRu s i (leden ruž březen): Ing. Fr. Vacek od kat. měř.

úřadu v Pran.e jmenován měř. radou ve 4. pl. st. pro obvod zem. fin. řed. v Užihorodě.
M. rada Ing. K. Růžička uSlianoven přednostou vceňov:l!cLho ,odděLení (Užhorod), Ing. O.
Kadeřábek předn{)Srtou archivu map kat. (Užhorod). Povýšeni dále Ing. Fr. Jiroš (Volové)
a Ing. H. Sooweydar (11aěovo) <10 5. pt stup., m. kOlfiClÍlp.Ing. J. Kern do 6 pl. stup.

E. V C ech á c h: Ing. K. Zdeněk a Ing. V. Tomášek jmenováni měř. konusaři.
C. Na Mor a ~ ě: Přednostou autenJtifiklačníJlo ·oddělení u kat. měř. úřadu v Brně

jmenován m. rada Ing. J. Fe.jlek. ..
Změny ve stavu úředně oprávněných civilních geometrů: a) ,oPll'ávnění n a oby I i :

Ing. Jakub Dubrava, Praha; Ing. Vladimír Mizera, Praha"Smícho!V;· Ing. František DanU,
Lipník n.IB.; Ing. Vojtěch Křo,váěek, Jizerné Vtel:Diou Ml. Bolesffavi; fug. Sergěj Twranov-
ský, Praha-Michle; Ing. Ka-rel Zavře[, če8iký Těšin, a Ing. GUlstruvUngCll",Bratislava.

b) O práv n ě n í se v z d a.l i: Ing. František Vočka,Praha-Smíchov; Ing. JOlSIef
Mrkvička, Čes. Budě~O'vice; Ing. Emil Kardasch, Něm. Jahlonné; Ing. Adolf Korhe[, Praha,
a Ing. Alexander Klimkó. Král. ChlnTI1e~

c) Oprávnění z 'u. n i k 1a: Ing. Maxmilián Srba, Lipnik n.IB. (úmrtí); lng. František
Zuklin, Praha (úmrti); Ing. Bohdan Haspra, Bohumín (úmrtí); Ing. Ludevít Dvorský, Brati-
slava (úmrtí); Ing. Pe,tr Més'záros, Biskupice !při Dunaji (úmrtí); Ing. Bohdan Gold, Jíhlava
(úmrtí), a Ing. Alexander Schmidt, Ceský Těšín.

Právo k užívání stavovského označení "Ing." nabyli kole'g'ové: J. Javůrek (Qrrlík
n.Mt.), K. Čapek (Přerav) a F. JÍi1'oš (Vio~ové).
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