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Měřeni polární metodou s použitím přesných dálkoměrů *).
Ing. F~ant. Pot ů č e k, moc. rada, Bratislava.
Československý pOiz,emkový katalStr llJťlQibdlrž,el
od! fina;nční správy
bývalých Uher dědictví zrovna závidění hodné. Nejenze vedení uherského
pozemkového kat astru bylo velíce nedokonalé a tím jinak dobře založené
katas,trální operáty zkaženy, avšak celá velká část Slovenska neb~la vůbec
pro potřebu pozemkového katastru zaměřena. Tak zůstalo katastrálně nezaměřených 739 katastrálmch Ú!zem~s 2,608.190 parcelami na rozloze
941.256 hektarů.
Poněvladž největší část nezanJ.ěřených katastrálních území zabírá nejhornatější terén Slovenska, tak například Vysoké Tatr~, které jsou jen
z malé části katastrálně zaměřeny, ted~ terén, pro. mě'řické práce nejobtížnější, n.ezb~lo, iI1eŽpoohlédnouti 8e poměřických- metodách, kterými
b~ b~lo možno docíliti při stejné kvalitě výsledků r~chlejšího a lacinějšího
výkonu. Proto ministerstvo financí dává svými měřickými úředník~ v~zkoušeti metodu polán1Ího me1ření, která je z nových měřických metod
. nejpropracovanější, ab~ samo mohlo posouditi cenu docílených výsledků
a vhodněji zařaditi mezi dosud jedině používané metod~ mě,řického stolu
a polygonovlOu.
Metoda polárního mě1ření,ač též již značně stará, do~nala v poslední
diobě tak.orvého zdiowonaillem,žle možno Ise dJomníva,ti, že v brzlm zaujme
rovnoc:enné místo vedle diosudiupoltřehený!CllJ
mě'řických metodJ, ba 00' j1e pro
svoji ÚJspornostmnohdie dio pozadií zaUa,čí.
Dosavadní způsob tach~metrického měření név;yhovoval pro přesná
měření a upotřebovalo se jej jen k ziskání prozatímních plánů, sloužících
za podklad k projektování inženýrských prací. Vady dosR\;iadniíhozpůsobu
tachymetrického měření jsou dostatečně známy. Snaha po odstranění těchto
záNadiuvedla v žiÍvot c'elofUřadu z~erpšellli
a konstruldci prřesnýc:htachymetrů,
kterými se dajídocíll.iti výsledky,.: vyhovující i přesným požadavkům
katastrálního měření.
První náprava dosavadního způsobu tachymetrického měření byla
docílena použitímvodorm'tt:tó latě místo gvis,lé, čímž byl odstraněn nepŤíznivý vlív nestejné refrakce.
.
Dalšího zdokollialení tachymetrického měření b~lo docíleno zavedením
distančních latí, umožňujících přesnější odečtení.
Vzornou úpravu dálkoměrné latě provedl švýcarský zeměměřič Rudolf
W ed f e li, jejíž: :priI1cipj<est krátele v·diMŠím vy:s,větlen,(obr. 1.).
.
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Werffeli nanesl od nulového bodulátě,
který umís,til do jejího
,středu, nalevo centimetrové dělení, napravo a to v hoření polovici této
části latě dílky velké 1'1 cm, na spodní polovici latě dílky téže velikosti
1;1 cm, a'\ršak o 0'05 cm posunuté vpravlO proti hořenímu dělení. Tímto
u.spořádáI1ímměřítek docílil možnost odečtení na 1 mm a odhad na 0'1 mm.
Odečtení na lati děje s,e následovně: Vodorovnou nit dálkoměru zastavíme na, střed vodorovně postaVlené lati a střední svislou nit zastavíme
poblíženulového bodu dělení a to tak, aby levá dálkoměrná nit kryla
'

,

Obr, 1.

některý dílek levé části lati, v našem případě 6. Vzdálenos,t pravé dálkoměrné niti od nejbližšího dílku hoření polovice lati odhadneme (v našem
případě je vzdálenost asi 2 mm). Posuneme-li levou dálkoměmou nit o
ony odhadnuté dva dílky - aVlŠak centimetrové - napravo, tedy na
d!íilJčičá.ru o'znač;enou 4, obd'ržJ.mlekrytí pravél ~om~rné
niti s. dělicí
čárou 7'7 na pra,vé polovici 13!tě,Součet obou intervalŮJ, lež,ic~chnalevo

Obr, 2.

a na,pmvo oCLnulového bodu lati, dlálměřlelltOu vzdá,l€nost při vodorovném
postavení dalekohledu, tedy 4
7'7 11'7 m,
Při menších vzdálenostech (asi do 50 m) můžeme při neúplném krytí
pravé dálkoměrné niti s ďílky praiV'épolovice lati odhaillnouti pbloihu pravé
niti mezi dvěma dělicími čarami. V tom; případě dostaneme měřenoo délku
na cm. Na přík:ad! 4 7'73
11'73 m.
Tř.etí ruLJl'ravase ISitalaodlstraněnim chyhy, kte.rá vzniká z, paralaxy.
Tato chyba má původ v nep'řesném zaostření dalekohledu a je dosti značná.
Měříme-li například opticky vzdálenost 100 m s dalekohledem o ohniskové
délce 30 cm a je-li nesouhlas roviny nitkového kříže s rovinou obrazovou
jen 0'1 mm, vzniká tím chyba 3'3, cm, Závada tato byla odstraněna konstrukcí dvojobrazovlých dalekohledů. Američan R i c hal" d dal si v roce
1895 patentovati nový způsob měření délek (obr. 2.). POužil dalekohledu,

+

+

=

=

1930/18

před j;ehož ob}ekitiv O da,l namontovati a,chromatický hranol H a to tak,
že ,zakrýval jednu polovici objektivu. Tímto uspořádáním, kterým vzniká
. paralaktický úhel optickými prostředky, umístěnými před objektivem
dalekohledu, tedy v prostoru objektivu, docílil nejvě,tší možné, stálosti
tohoto úhlu.
Pozorujeme-li takovlým dalekohledem předmět AB, uvidíme dva jeho
obrazy. Jeden A1B1 vzniká volnou polovinou objektivu, druhý A2B2 polovinou objektivu zakrytou hranolem.
Z vyobrazení vidíme, že vzniklé obrazy j'sou proti sobě posunuty,
a to o hodnotu, zá!vi.<l'1ou
·na derivačním úhlu 8 hranolu H. Hoidnota DOsunu jelSt pil'Our'ěitý hranol z áJv i s l áJ ,1 em n a v z d áJle III 018 tip ř e dmě t u. Můžeme tedy z posunu obrazu určiti vzdálenost předmětu. V předpokladu (obr. 3.), že tangenta derivačního úhlu hranolu j!'l 0·01, je multi-

ClJ· .
plikační konstanta 100. Při zdánlivé hodnotě p;osunu obrazu 10, 20, 30 cm
atd., je vzdálenost předmětu od určitého bodu hranolu 10, 20, 30 m atd.
Násobnou konstruntu 100 docílíme jen tehdy, jsou-li s,těny hranolu zbroušeny tak, že derivační úhel p je přesně 34' 23". Poněvadž se. této absolutní
přesnosti nedá broušením docíliti, musí býti ke každému dálkoměrnému
tachymetru sestrojeny zvlá,štní latě, které odpovídají použité soustavě
hranolů .
.Odečtení posunu obrazů na lati děje s,eu každého typu dálkoměrných
strojŮ: zvláštním způsobem. Princip spočívá v tom, že odečteme posunutý
obraz odiečllita,ciznačky [na příklad nu}:ovou:čálrkJu posunutého obrazu
nonia (obr. 8.)] na neposunutém obraz·e dělení. Tato značka je na latích
tak umístěna, že vylučuje součtovou konstantu a že měřená vzdálenost
. 100 L vztahllLjese lm středlw stroj1e.
Na uvedené zásadě jsou založeny všechny konstrukce nynějších přesných dálkoměrů. Novější kons,trukce, na p,říklad Wildova, umožňují dosažení přesnějších výsledků obrazovou koincidencí.
W il d o va konstrukce (obrazlY č. 4 a 9) spočívá, v tom, že jsou
před! obje~tivelffi O nad sebou umístěny dva aClocomaticrkéhranoly Hl H2,
z nichž jeden pokrÝ""á spodní, druh}horní polovinu objektivu. Tím vznikají dvě záměrné přímky, které symetricky divergují as,i' o 0·02. Před
těmitohranoly
jsou ještJě umístěny
dvě planparale,lní deštičky Dl D2,
jichž symetrické otáčení kolem svislé
osy se dociluje bubínkem B, spojenÝm s' deštičkami zvláštním ozuben;rm vedením a umístěnÝm na dákonlěrném zařízení. PosullUté obrazy
přivedeme točením bubínku do koincidence a na bubínku odečteme přímo
cm měřené vzdálenosti.

[
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MJinistelfstvo VJeiře,jiI1ých
pll"a.cídoruči!(} záJm()Vým korporacím k prnpolllIÍiIl:kámvláldní návrh novéhoi, jlednoltJléhlo,s,taveb:ního řáidu prol čsL repu··
bliku. Zákonem tímto plfO'v,ed:enabýti mJá u\llifřkace s,tavrelmí!Chpi\edpis.ů,
roztřiš,Mných dosud do pě\1JistavebtIÚch řá:dů"a 34 stavie,bDllchstirututů, které'
jsou odlišnYJ 8ivým vznikem, rozsiahem i obsahiem. Techni<ckél kruhy VŠlech
směOC'Ů
bez rozd:iLudiorvroil'áv:aJy
se práVJem vydiání předpis.ů nOvY;ch,kJtelré by
h(W'ěly dJuJchU!
dnešW diobya byly v sOi\lh~:ases pokrokem a rozmoohem
techn~cké vědy i! praxe,.
Jes.t proto pocihopitem, ž,e vydáDlÍ! vl:ádrnho náwhu nOlV'éihl()
zákona.
stavebního přřja,to bylo v k\l'1lúch techntLClkJýchsezáJjlllllem úměrným výZll8JIlllU tohoto záikona PI'O náš hos,podálfsk,ý živOlt. Jelikož úiední lhůty: ku
podlání připomíiIlJek jÍJŽvlastně vypršely, hude zajímavo V'šimrnúuMsi poz,~tků, k1:jClI'é
z vlák:l!nríhJo
náJvrhu vyplY111w.ya kriticky 'zhodrnoltíti, zda návrh
s,kut,eČiIl.ěvyhKwuje: těm {)'č€kiálVálnám,
k,teré do něho byly k1aidleny,.
Nový s,ta,v:ební řád měl hy m]t~ d!le náiV1rh'll234 paragraJlůi, tedy o 100,
paragrafů: více, nežli měly na,še nejmladší a nejrozsáMejší staw~bnÍ řády
(moravské). Gel'koiVáistruktura rozdělení látky odpovídá: uspořáillí,ní stavebnich řádů v zemích historickýcih. Obsah stavebníh!o řá;dJu tvroií 9 h1av,
z nichž h1ava I.-II. obsahuji€! piredlpis,y o plánech zá:kladllÚch a uprai"V'o'vacích, hla,va lIL-V. pfedpisy ráizu staViebně- a hygie'llicko-policejniho, poslední hlavy týkají se ři~ení a kompeitence' pnslušných úřadu'. Jsou-li předpisy ,staVíebně- po[icejllli p'roih~Loubíen()u
a zJepšell!on anaLogilÍ piiedp,isů dOMe"
vaid'ních, t~é z,působ ří'Z,e,nía klompe,tenc€! úřadů j,est obd,ob:n,á,s,tím rozd~li€:m,že prav()IIllK),c
samosp~áJvných ÚřRidůSIeolde,šťuj'e Vle pr,os:pěch dk>hléda,cích úřadlů: :s,tátní,ch. Zato piř'ed.lpi:syhlavy 1. a II. () plánech upravolva.cich
z,ruváJdějív mnohém směru úplné noVÚlll:, j€lhož vhodJlliost a Úičelnos,t propraxi je,SIt- při neňmenšílllli'Spúmá.
.
Pro rozsah láltky a dio jiJs,tiémílTYsp€!ciellli zájlsm z,eměměřičských inž,enýrů o plány upr~Viova.ci, nebudu se zabývati detailním rozborem všech
předpisů, ba ani jednotlivými paragrafy prvých dvou hla,v. Mimo rámec
úvah pone,ch'ávámotázkJu úče~lliOstijiednotného stavebního řádnt: pm yielkoměsta i v:enikov, (wzlsah osn:ovy, její sloh a,ťd!.Ome'ZÍmse pouze nn kritické
zhodnocení hlavnfch záJsad, na kterých jest vybudována osnova v ohledu
plánu. upra:vlo,vncích.
Jak: už z l'o'zlsaihuúvodu důvoĎJové 'ZIJl!ráNyjle' z,řejmo, Slk,ý'taJ,aolt,ázlút
principu wpmv:ovaiCÍichplánů na.v.rhorvaoolli'tmnejvětších potíží:. Zel vše,ch
stnv:ebních řádů a statutů jSlOudI1edůvod'Gv'ézp:rávy CstrnIlia 133) SitnViební
řády moravské z, voku 1914 Mjmladší a nejobsáhlejší, a dla:Loby se práJvem
očekávati, Ž €!j'ej,ich zá.:sady - zkušenostmi 15 leté praxe uprav,ené - budou
sloužiti z:a;podilclad nové osnovy. Avšak dle důVíoĎJoiVé
zprávy Cstr. 135}
sloužily zaplOd'kJad osnolVYpra;xí neověř,ené návrhy k stavebním řáďům piTO
Prahu, Plz,eň a Čels,.BuděljoviclCi'z r. 1905 a řad1a,sltav. řádů dzozemských.
Po prá.vu nuino višak vY'zvednout,i' obdilV'Uih,6dnoupíli, dJo'llliyšlenost"bohatost
pramen'Ůia hledisek, k,teré pro formul,ováni ná,vrhů byly snesen.y. Dle d:ůvodio;vézprá,vy (s,t,r. 134) :srpo[uprac.ovala na zálsad:á.cihnového sta.vehního řádu
řa;daodbornjiků
technických, ~eňménaznalců
sd['IUižených y Masarykově
Ak,a.diemiipráce. Z dThcha nové osnovy lze usuzova,ti, že I'ozhodnKl'Up,ře:vahu
v řadálch odborníků měli teoretikové směru al1chitektonického. V €I směTI!
ryze architekt,onickém: je1s,tvládní návTh skut,ečně výraz,em nejlllllodeměj,š,ich
názorů, ku kt,erým dospělo teoretické hadání o výstavhě měst.
i
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Ale snwdJpiráiv:ěte'l)jto zvýJŠOOJý
dlůra.z na teorii ve' smyslu urbianisti~kém
způ.ooibil, že přlooem přija,oo 1Jeoretickié doktrině j&OUmnoh:dy násilně přizpůJSorbovmy mlllJolho,tvárnoSltli
slkut,ečn.é praxe a s,tává diůwdm oblava, zda
tim nehude Sltavehní l1oz,V'oj.
mě~,t a z8ljmélIlJaobcí V'enkoVlSkých alespoň pro
ř8Jdiulet citelně podrválz,á!ll..
NeclioSltateikkorigujícího vlivru odbo'pllíků jiných tochnickýJch směrů a
výknnnýcrh praktiků. j,estzřegmrý7j8ijmén:a v př:eoeňováillJí:Význ~,
pfeSIliOs,ti
a Ulpoti1e:hitelnostinynější ka,tastrálnlÍ ma,py k účelů.m sltavebním, v neuj<l'sněIlJosti pioj/IlllovýcihrozdHů mezi parceíIJou pozemko'V'ou resp. stavební a StÍ,av;ebnlÍm mis,tem (stav;eništětm~ vle sm\Yslu ka,tas,trálním, v cit,oválIli pq;ed:pisfi
měřických, kteTé neexistují a hlavně v nepochopení úzké souVÍslo'sti uprav:ovaic,íhoplánu s úpra,v'Ou pomě~ IDI3Jjleltilwvých.
Jako přiikilad UlVád:ímdefinici ob&thu plánu záikladnlÍho (§ 2), ZtIlění § 48,
odist. 1. - "jak!Illille vla:stillJicipoz,emků, zapSiaJnýcihv pozemilwvých knihách
ne b,o v b'erním katast,ru jako prurc'ely pOlz18mik:ové
... -", § 65, odst. 6. "sdělením z:a,stavovacilich podlmíneik nahývá vla.stník nál1ok, aby j,eho pozemky byly pokládány za zastavitelné, tl1'diílŽpal1cely pozemk!ové z a Srt ave bni -", § 18, odst. 3. o zhotov:oválni podrobnych plánu upTavovacích
"podle právě platných pfedpisu pro poLohopisná a vYiškopisná měření měst
a obc,í," tva,r, velikost, šířku fronty, stavebiních míst na cizích pozemcích
předepisujíe ohec bez ohledUJ na hospodlářS'k!é poměry a, potřleiby vlastníků
poz'3mků

a,td.

Větší vliv adminis,trativně výkonných techniků i pravníků byl byžádoucnější i VI názoru na vý~nam a účel plánů upravovacích. Pmx:e učí, že
detailní
upravovací
plán
není
jen plánovým
schema11em r e g u Ia c e, dle níž se má díti v budoucnu jednotný vývoj obce
v ohledu komunikačním, zdravotním, estetickém atd., n Ý b r Ž ve svých
důsledcích j e s t i h 1u b o kým z'á s a he m d o s o u k r o m o p r á v'/ ní c h
po mě r ú j e dno t li v c e. Ves mys Iu p r á v ní ID j es, t ten top lán
t a k é z d roj e m n a b Ý. v á n í p r á v, r e s p. z d roj e m o mez e n í v e
volném
na,kládlání
se soukromým
majetk'em
jednotlivců:.
Rozsah těchto práv. resp. omez'ení jest dán pouze přesností úředně schválené<ho·plánu. Pro tento hlubší význam pláinu Ulpf'avovacího p~ředepiSto,valydo~
sav1adní řády potřebu zobrazení skutečného stavu přímým zaměřením s přesností co největší. Z téhož důvodu řešily dosavadní řády regulaci a úpravu
vlastnických poměrů. co jediný nedílný ce,lek. S touto zásadou ostře kontrastuje s,tanov,isko ,OlsnovY.
.
Jednostrannost hlediska a,rchitektonického nalezla přirozeně odezvu ve
formulování stěžejních zásad nové osnovY.
Vedoucí myšlenkou nového stavlebního řádu jest snaha, aby. stavební
rozvoj měst i obcí venkovských dál se dle jednotného, řádně uváženého
programu, který hy byl zťělelsiněn v závazném upravovacÍJm3J za.stavovacím
pláně. Plán upravovací má dáti základ pro regulování města v ohledu komu- .
nikačním, zdravotním, estetickém a sociáJním.
kby tohoto, jistě spirávn~lho účelu bylo dcsa,žerno, vyhrr:ažuje 'se, jed,iné
obci nejen právo, ale i povinnost ku pořízení všech regulačních pomůcek
a plánů. Obci, a V' určitých případech i jednotlivcům, přiznává se rozsáhlé
práV'o exprroprrÍ2Ični.Osnov~ odlišuje8iprávně potjmový, obiSaihnvý a účellovÝ
rozdíl mezi plánem polohy a plánem upravtovacím. Zavádí proto troje plány
a :sice - "plán
obce",
"uprwvovací
plá,n základní"
a "uprava v a cí p 1á n pod roh n ý".
"P lán e m o b c e"který Srekryje s dnešním pojmem plánu polohy
- jest d~e návrhu katastrální mapa, doplněná čí'slypopisnými,
kony;elIl-
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cionelními značkami, vyzna,čením území inundia,čního, vý'šek vody nejnižší,
normální a nejvyšší, hloubek spodních vod, pískoven, lomů, nasypávlek a
skládek, tratí pouličních drah, polohy a hloubek veřejných stok, káblů, vodovodů, plynovodů atd. a "d I ep o tře b y" i vyznačením výškových poměrů
úZiemÍ.Uváží-li se genese katastrálních map ,a jich přesnolSt z,ejména v místnich tratích, stalčí. pouhý zkiráJoený vÝpočelt jich dop[ňků k důkazu, že
návrh
jest
zhorš
ením
dlosavadnrc,h
pře,dlpisŮI, požadujících
alespoň pro města nové! zaměřeru ve většim měřítku. Plán obce, tvořící záikJ:aid vše~h pláinl upravoiVaóch a jledino!UIe'Vid:enci V ohci, má' d'l'e,osnovy
býti vyhotoven v měřítku nejméně pifesném.
Obsah takto přeplněného pMnu ObCieJ
má tvořiti podklad pro "u p r avo va ci p I á:n z á k 1a dni" v témže měřítku poříz,oVian,ý,ktery se kryje
00 vžitým pojmem id!eo'vléihopiánu re,gula,čn'iho. Mimo fakulta,tivního, vyznačení výšklOlvých poměrů území budle plán:dáře. Mtěžován znázorněním
hlavních směrů komunikačních, kte.ré 00 do isměru, polohy a výšky rovinné
jISO'UI
z,áAvaznypro sd!ěláváni podroibnéhoplánu
upravovacího.
Tento podrobnÝ plán musr býti poř~z,en na podk1ladtě nového zaměření
situa-čniho a výškového v mělřítku zpifa,vidla 1 : 1000, nejméně však v měřítku 1 : 2000 (v obcích homkých).
Z hořeního vyplývá, že m í IS t o d' n e š ní Ci oh divou pře, ,sn Ý c h
P lán ů. (polohového a pa,rc1emčního) ~ vypralwvaných v témže, měřítku zavádí
osnova
p 1 3J n y tři, r ů ~n Ýc h přesnosti,
měřítek i doplňků, při nichž pod!ldadů jednoho měření nediá 81ecele využiti plllO'všechny
tři plány ,současně. Náklad! n{)Jvšechny tři plány ponesle pině' obe.c. Suma
výloh s tÍim spo,jených nebude ,slevamě Ušiti od! ná!kliad'Una zl1Jotove'nípřesnlého situiaičního a výškového plánu obice v měřítku 1 : 1000, kterÝ však
skutečně mohl by tvářiti - "bezpečnou a úpl'll'oU z,álk,tadrnu~o prroiVedenÍ
plánů upmvovacích" - (dův. zpráva, str. 138). PlálIl taik.iQ,výpodl d~ohledem
nebo za ,spoluprá:ceorgánů
státní,ch polřízern.ý,byJ1iby vhod'll()I1Lnáihrad!ou
za znehodnocené mapy kata,strální a Vlhod:ným podkladem pro e,videnci
stavebních změn.
'
"Detailní plán upra"Vovací" odpovídá s:iceco do form(Yd!neršním'llplánu
pa:rcelačnímu, ale jeho obsah a právní důsledky jiSiO'll
podstatně jiné'.
Dle stavebních řádů moravských na,bývá hos,pod~řsďKýpozemek cha,.
rakteru stavebního místa výhradně po provedení předcho'zího říz,ení' paJ."celačního. Bez tohoto řďzení nelz,e záisadně žádnou Ista;v:bu po,voliti. Osnova
odmítá řízení parcela-ční (str. 134) co - neorga,nický zhytek z dob, kJdy
obce neměly ještě upravovacrch plánů a kdy regulad prováděl' vlastně
. každý vlarstn!k pozemků na svou pěs,ť a event. i na úkor zájmů veřejných.
Toto paušální
odmítnutí
řízení
parcela,čního
vládním návrhem
není pln'ě odůvodněno.
Nutno přeoCčiniti rozdíl
mezi podista,tou řízlení parc1elačního a příčinami zneuŽiivání t,ohoto řízení
j'ed11Omvci. Prax,e na Mora,vě diokaizuje, že při správné interpretaci zákona
mě~y obce i při zastairalosti určitých předpisů rozhodující vliv na strany,
ahy předIMád'aJy p~álllYpouze tako'vé, které vyhovovaly regulačním intencím
obcí co 1Í~arl:U sta,ve1mích. Plán pa,rce,la,ční, pokud S€! neomezuje na vytváŤení Istavenišť uvnitř S'chvállenéhoMoklu:, nutno tudlíž posuzovati co
č3Jste čný reguli3.;čníp~án pro jistý ús:ek ohclea jeho potvrzení vázati přísnějším kriterirem p~áA'mť
polohůvého (relglllační1ho).
Jednotlivec nt€!IYJiohl
by parc'elovaiti vůbec" kd!ylbly mu.: to obe'e c,o
sta,-V'ebníUřad nescbváJila. Příč;inu zneužívání nutno proto hledati v prvé
řadě v nedostatečné vyba;v.eno,sti obcí po strá!llIce te'chnrckiél i prá,vní pro
úkoly stavebnlÍch řádu, jakož i v nedostatku finančních Jn'0'středk'ů pro po1
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řízení plánů regula,čních a teprve v druhé řadě v meritu řízení parcelačního.
Většina našich městeČiek a obc~ V'e[lko~ských pmstě předlp~s,ům stávajících
sta;vebních řádů dosuď administra,tivně Il€dmos.tla. T\ulto okolnost nutno
míti na zřeteli při ukládání zvětšených povinno,st,í a práv obcím dle vlád.ního návrhu.
.
Při ří:zení upra,voivacím k účelům sta,vebnÍm nutno uvažovati jednak
plánové zná,zmnění budoucí rogula,ce a za, druhé s' tím nerozlučněs,po,jenou
úpravu ma,jetkových poměrů jak vůči veřejnos,ti, ta~ me'ZÍ držiteli pO'7Jemiků
navzájem. Pra.xe dok'a,zuje, ž,e ka,ž,dáregulace,Si8'heídeálněji
myšl,ená, zůstala tOTls'em,nebyla-li prorv'edena součaisná úprra,va, ma,jetkových poměrů
vlastníků úpra,vou dotčených.
Předno's,tí ř,ízení parcela,čního, jest plrávě souČ!asná a vše,stranná úprava
poměrtl: majetkových a to cestoU] nenálsilnou. Tato okolno~,t má zejména
veliký vyznam při rozdrobenosti p'Ů!dyV'dtouhé řemeno'vé: pa,rcl€ly, bez jichž
s,cleleni za účeily stavebními ne,lze ,si zdravý ,sta,vební rozVloj větších, mělst
ani představiti.
Řad:a, úspéšných parcelad, spojený,ch s kOlillasac~, které
byly proved'eny V' posledníc,h 6 letech na Mora,vě a zejména v' Brně, jest
důlka,z,em vhodnosti té~o metody pff"Opraxi *). Jedinou potíží při tomto
řešení jest ned!ostatek zákonných ustanovení o Isc:elování k účelfun ,sta,vebním. V tomto směru očekávali pff"aktikové odp'offi'Oicod' no,vého srtavehuího
řádu.
DetaHní plán uprra,v'Ova,c,ídle vládního návrhu iíeší hlavně architekt.onickou složku, ř1zení upra,vovacího, a,čkoliv i po této stráncrSl vyžadovwl
by náv,rh p!fohloubeni...Detailní plán musío,bsahovati
(§ 15) mimo podrobné
sítě komunikační a výšlwvé i l"ozdiě,lení V1zniklých bloků na staveniště.
"Jednotlivá
'sta,veniště jest očílSJovatia
vyzna,čiti jich pruě-ehlí délky,
pod ,1e po t ř '08 by i osta,tni' rozměry." Toto ulS,tano'vieníkontrlolls,tuje & po~
žadiavkem (§ 17) {) přesném, ta.belárním výk,alZu ploch po,zemků před! úpravou a po ú,pra,vě. N'e'lu~ upříti, že § 9, -odist. 2. mm. stav. řádu pro Brno
jes,t ve f()lrmě i ob!sa:hiupřelsnější, ja'snější' a stručnějšií. Také poJem "staveniště" . (§ 29, odst. 1.) není přesným, nehoť diefini,ce neobsahuje požada.ve'k, aby istaveniště měl;a podobll! pokurd možno pravoúhJ!ou V'Ů'<íi stavebním čall"ám. Dodatiek tento jest nutný vzhledem ke znění odst. 2'. téhož paragrafu, wby pn tvoření s,ta-venišť byly maj,etko:Vél hrani'ce poImďmožno
šetiíeny. Hrank,e poz,emků' nej,sou v 99.% kó,lmy k hu(!.oucím stavebním
čaráim: a wěním tohoto odstav:cie by S'8>kodifikoval!:lJ pfípu:s,tnost staveb
podél šik:mých' ma:jietkovÝch hranic.
(Dokončení l'Í'Íitě. _ A snivre.)

I\ovové rozkládatelné signály triangulační **).
I~g. Zdeněk B r y c b.

Při velkých pracech trigonometrických, které lse pwstíra.jí pře,g "t0Zsáhlé plochy, na;razilo se na zakřivení povrchu zemského, na nerovnosti půdy,
na stromy a různé přledměty, které brání rozhledu mezi body, jichž zeměpisné souřadnice hledáme, takže je potřehí sestrojiti s,ignály (lešení, věže)
pro pozorovatele a jeho pHstl"oje pro vyměřo'vání.
Až ďo dnešní doby ve Spojených stá,tech bylo poUJžíváno s,ignálu dře~
věných. Jejich výška se měnila od: 10--120 stop, někdy i víc,e. V poslední
*) Viz článek Ing. E. Fa1tuse: Úprava pozemkové držby pil'O účely stavební.
10 zl'oku 1928.
.
**) VýňJa,ne,kz čil.ániku:.Ad'denne
Er vin:
Signa.ux méWliques demontaJhles,
.Tytpe Bilby du "Coast anO' Geodetk
SU'l'Vey". Bulletin gOOdes-ique. Année 1928.
Z. V.

Č.

N'o: 19, 'Po 382.
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době cena dříví ,s,t.oupá,rovněž i cena ručnÍ! práce, dáLe nemožnost ~o'z,ehrati
trámy tak, aby se mohlo jich použíti pro nové stanovisko, vedLo k: tomu,
že se studovalo odstranění dře,věných signállů.
Jasper Bil by, který více než 40 let věno!val se konsltrukci signálů
jatko ch'ef oddě,lerní v "COllistllilldiGeodetic Survey" - pi\edloži1 r. 1927 konstrukci signálů z ocde v podobě věží, poskytujících největší tuhos,t a stabilitu, kte,ré znamenají značný pokrok.
Signál - Bilby - 'se skládá ze dvoU!oClelových tripodi'ť na sobě úplně
nezávislých. T'ripod vnější nese plošinu pro pozorovate,le, nad níž je umíst:ěn
heliotrop přesně centrovaný nad: bodem, důkladně zabezpečený v základech.
TheodoEt je nesen vnitřním tripod'em, který dosahuje 75 stop výšky a, prochází otvorem v plošině obrs,ervatoře. Tímto uspořádáním je přís,troj prost
VŠ'3chpohybú způsobených chůzí a pozorovatelem.
V terénu je pot.řebí čtyř skupin dělníku, a to dvě vpředu (po čtfřech
dělnících), dvě vzadu (po třech dělnících). Jakmile je pozorování skončeno,
jedna ze zadních ,skupin rozmontuje signál, naloží ho na nákladní automobil
o nosnost,i 2 Y2 tuny, který jej dtopraví na stano,visko Msledu:jíci, častokfá,te
až 100 mil v:zd'á,l,ené,kde jedna z předních skupin dělníků: jej smontuj,e. Dvě
velká auta sllouží k: doprav'ě signálů. Každá skupina, má pro svou vla,stní
potřebu menší auto (camion) k disposici. Skupina předu;; j1estopatřena souborem nářadfa s,oučástek, a je-li toho tř,eba, může za,čít kopati zákla.dy pro
signál a označiti střed stanoviska ještě dříve, než přijede automobil od stanoviska přell'cM.zejíeího.
Dvanáct signálů toho-to typu Bilby bylo užito při geodetických pracech v MinDeisotě r. 1927. Jejich odůvodnění bylo získáno hned po sestrojení prvních s,ignálů, jakož i po dokonČiení pozorov.ární na jejich vrcholech.
Jedna z největších závad dřevěných signálů vedle jejich velkého stavebního nákla,du a jejich omezení na jedinou stanici spočívá v tom, že je ne·
možno pozorovati za silných větru. Často byly tyto dřevěné konstrukce
poraženy. Vítr s rychlostí 50 mil za hodinu může je posunouti 0' 5-6 palců.
Tí'lTI!se stává: signál exc,entrický, není již přesně ,centrov:án na stanovisku,
které je pevně zajištěno v zemi a pozorování musí býti počtářsky o tuto
excentricitu opravována. Jeden z prvních signálu Bilbyho byl vyzkoušen
za větru, majícího rychlost 50 mil za hodinu. Jehol vrchol byl pOlsunut pouz.e
o 3/5 palce. OceloíVésignaly proj'evovaly jen ,slahé stočení v azimutu a měly
tak slabé chvění větrem, že se mohlo pozorovati při větrech rychlosti 25 mil
za hodinu. První signál Bilb~ byl sestrojen 4. června adio' koncel téhož
měsíce jich bylo vztyčeno 22. Pozorování byla, skončena na dvanádi z nich,
které byly rozebrány, dopraveny na vzdállenost 90 mil a opět zmontovány.
Bilby se domnívá, že se může po,staviti 30 a,ž 40 signálťl. za měsíc, jestliže
podmínky atmosférické umožní skončiti pozorování.
Program byl prováděn tak, aniž byl sledován nějaký rekord, aniž skupiny znaly pOlstup prací navzájem, až do chvíle, kdy BHby zjistil dobu
s ohledem na různé případy -V po,stupu a, mohl oznámiti, že uplynulo 23 hod.
55 min. mezi okamžikem, kdy pozol'ování noční bylo skornčeno' na, signál a
kdy po prré byl opě,t pozorováin světelný paprsek usazený na tomtéž signálu. ale přemí,stěném na další hoď. Na stanici Kay započalo se pozorování
ve 20 iho& 30 min.; ukonč:eno bylo v 1 hod. 30 min. Jedna ze skupin započala rozebírati signál v Kay v 7 hod. Na nákladní automobil byl nalož,en
v 11 hod. 30 min., odvezen 72 miI dopředu 8J přihyl d~) 'stanice Chain
v 16 hod'. 20 min. Jeho opětné zmontování bylo 'skončeno a všel připraveno
k pozorOVání ve 20 hod. 25 min. Bylo tudíž potřebí 13 hod. 25 min. na
rozebrání signáhl, pro jeho dopravu na vzdiálenost 72 mil a, jeho zmontování.
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Minimální čas nutný dříve pro postaviení signálu ze dřeva téže výšky byl
12 hod. Z toho vyplývái, že upotřebením signálu Bi1b~ získáJhospodárnost
okrouhle 25 %, čím~ dosažena při témže 1}.věruvětší rozloha prací. UŽitím
signálu ocelových a nákladních automobilu je charakterísován rozdíl prací
diíve konaný oh na jihu Se~erní A1Mriky v obdohí, kdy konstruktér Bilby
dopravoval sígnMové konstrukce spřežením volú. R. 1888 Bilby věnoval
jedno pra·oovní období konstrukci signálu v Alabamě. Vzdáleno'st stanic
P€'rry a Pa;rker není většÍ! ne'ž 19 mil. Přes to na překonáni t:éto,vzdáLenosti
volským potahem bylo stanoveno 27 hodin. Minulé zimy Bilhy prohlíž,eje
~to stanice projel je automobHem za 1 hod. 5 min. V té diobě byla cena
7 až 8 dola,rů. za. 1000 ,stop nejlepšího dříví, kdežto dnes stojí 150 dolaru.
Sign:áilypro Alabamu jsou plflNněrně120. stop vysoké a cena jejich' vzrostla
dnes na 1300 ,dolaru a lešení takové mo'žno použíti pouze jedinou. Ovšem,
použije-li se špatného diíví, :stojí signál o -výšce 75 stop asi 180 dolaru,
kdežto cena signálu ocelového je pro 75 stop výšky pouze 2:65 dolaru, a,le
muže se ho použíti bezpočtukráte a části opotřebené možno vždy nahrazovati.
Bilby prováděil práce všeho druhu a nemá v nich ,sobě rOiVIla,neboť
dovede v kra,jině bez map, rovinné i horna,té, voliti body s tako!voUljistotou,
že triangulac·e dá; se nrovésti s miniIDiení:č,asu a výloh. VětšinUl,s.Výchprací
provedl v kra.jináJchobtížný'ch, kde mezek a, vul byli jedinými dopraiVIliml
prostředky; proto je nadšený za:stánce automobilu. Od ďoby, kdy začal se
zabýva,ti praoemi triangulačními, prošel 10.200 mil pěšky, na 8750 mH měl
vozy taž,ené koňmi, mezky, na 1200 mír vozy taž,ené voly, 22.500 mil projel
na mezku nebo na koni, 16.000 mil v:lodineb plachetnici, 15.000 mil na, kole
nebo motocyklu. Od r. 1915 užívá automobilu, Si nímž vykonal 124.000 mil.
Tyto čí,sHcevyňaty jsou z úředlních:výkazu j1elho.

Zprávy literární.
Recense.
A. B uch h o I t z: Su~ la compensation des triangulatións
aériennes. Prague
1929. Vyšlo ve Sborníku Masarykovy akademie práce, č. 20, roč. lIL, a jako separát.
Stran 48 s českým výtahem.
Profesor geodetické fakulty při lotyšské universitě v Rize A. Buchholtz, známý
zeměměřičský pracovník i v našich oblastech, otiskl ve Sborníku M. A. P. pojednání o vyrovnání leteckofotogrametrických
triangulací
(neboli nadirových triangulací) v p I o c h Ý c h územích. Za trigonometrické
body považuje metoda středy
(hlavní body) snímku měřických z daného území, které musí býti brány při svislé
ose optické fotokomory a s překrytem kol 70%. Trigonometrická
síť letecká vzniká
spojením všech středu fotogramft, skládáním navzájem orientovaných;
úhly sítě
stanoví se odečtením z fotogramu resp. z kopie, pořízené vyznačením jednotlivých
linií spojujících středy ploten. Strany sítě. jichž počet je roven počtu fotogramu,
jsou zpravidla kratší proti stranám v obvyklé síti pozemní.
Je ovšem vyloučeno, aby optická osa fotokomory při snímání vzdušném za·
chovala matematicky
svislou polohu a její odchylka dosahuje až 3 o. Nejsou tedy
zvolené (trigonometrické)
body totožné se středy foto gramu, neboť předpoklad, aby
optická osa byla svislá, není dodržen a není tedy střed (hlavní bod) snímku totožný
s nadirem stanoviska fotografovacího
(středu objektivu letecké fotokomory). Proto
i spojnice snímkových středu, uvažovaných
co strany trigonometrické,
jsou odchýleny od spojnic skutečných
nadiru, a tedy grvJické určení úhlu ~ítě je zatíženo
chybou, kterou autor pojednání (v souhlase s jinými fotogrametry) stanoví maximální
hodnotou 3'.
Je patrno, že takováto trigonometrická
síť je odlišná značně od předpokladu.
jež zeměměřič kl:j,de na normálni triangulaci pozemní. Je kvality hodně menší. Proto
také užití lé\,ecké triangulace nepřichází v úvahu při přesných úkonech měřických,
ale je účeln~ při pořizováni elaborátu menší přesnosti (map), které maji býti ppatřeny
rychle a lacmo.
Východiskem pro určení polohy bodů letecké triangulace je znalost zpravidla
více bodu v přírodě označených a souřadnicemi daných. Tyto body musí býti zobra-
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teny na některých
fotogramech,
aby jejich fotografické
obrazy byly pojaty do souvislosti se sítí bodů leteckofotogrametricky
určovaných.
Děje se to stanovením
úhlových hodnot ze snímků. Tvar sítě dán je seskupením
trojúhelníků
(resp. čtyřúhelníků s oběma úhlopříčnami).
jež byly utvořeny
spojením nadirů (středů fotogramů) všech stanovisek
fotografovacích.
Zvlášť charakteristické
jsou sítě protáhlé
a obvodové pásy, případně transversálni
řetězce přes území, které zpravidla se považují za hodnoty vyššího řádu. Způsob vyrovnání
úhlového je odvislý dle polohy
a množství fixních bodů v daném území. Autor líčí všechny možné případy a v hrubých rysech uvádí základní postup při vyrovnání
trojúhelníkových
tahů, opřených
o dva pevné body, o dvě pevné základny, o více bodů pevných, které jsou roztroušeny v území ve větších neb menších vzdálenostech
od sebe. V celku připominá vyrovnáni leteckých
triangulací
grafické vyrovnání
polygonálních
tahů.
.
Pojednáni
Buchholtzovo
je poučné. Podáno je metodicky, takže i nezasvěcený
najde v něm snadno
patřičného
poučení. Látka sama je velmi časová a převážně
v literatuře
německé je často předmětem úvah. Může tedy čs. technik Buchholtzovu
práci s povděkem vítati. Masarykova
Akademie práce otíštěním tohoto pojednání ve
svém Sborníku vykonala
záslužný čin a je na čs. technické
veřejnosti,
by z dílka
toho dovedla - byť i omezeně vzhledem na naše poměry - v praxi čerpat, neboť
ono přes to, že je psáno francouzsky.
je určeno v naše řady.
'
Rl~žička.
L. Bal se r: Einfiihrung
in die Kartenlehre
(Kartennetze).
Mathem.-physik.
Bibliothek,
sv. Č. 81, B. G. Teubner, Leipzig 1928, asi Kč 10'50.
Toto malé dílo vskutku
kapesního
formátu o šedesáti stránkách
se čtyřiceti
vyobrazeními
jest, dle předmluvy
autora, určeno především ku prohloubení
studia
geometrie na vyšších středních školách. Ale kapitoly o zobrazovacích
metodách, jako
projekce kuželové, projekce shodné plochy, stereografické
a zvláštní projekce zajímají zeměměřiče v takové míře, že pomocí této jasně a prostě psané práce lehce si
zopakuje a oživuje
látku, kterou
kdysi
studoval
a o k~eré se právě nyni tolik
debatuje.
'
Velmi zřetelně podány 'jsou pojmy loxodromů a důkaz věty Tissota *) o indikatrixi. Obrázky o nejrůznějších
projekčnich
způsobech doprovázi text. Balserův spis
zaokrouhlí látku podanou v části III. a IV. knihyČernoch-Hejda:
Nauka o terénu ....
velmi názorně. -'-o Nepatrná
cena jest další výhodou této knihy.
Sponer ..
Odborná poJednáni v časopisech.
Stavební rádce (PrafrJ!aII., KlLmentis[úÍi 20). Č. 85. Vý:stava 'lllrodetktů na 'zas1l.wení
vých. MsM Letmé. Č. 86. M i k u 'š ik o v ic: :Řešeillí krajlntllá a státní pl:áJn Ulprra.vov:wí
(ao. 87, 88). P ac an o w sk i: Meové řešení zastavení zahmdní čtvrtivelkomě:sltské.
Č. 88. PopllartJky Víři pře,vodu nemovitostí.
Č. W. Nil.le'zy Nejvj'š. sprráv. soudu: Kdy lze
,,-yvla.~tňOVla'0ímu nálezu odníti úč:nnost? Právo vla,stníka dož.adQvtati ,sezrUJŠeThÍ vYvlastňovacího
nálezu. Č. 90. J. M.: Závady navrhov::mého
nového stavebního
řádu
(a Č, 91, 92). Z a jím a v Ý n á lez Nejvyššího
správního
soudu ze dne 2. října 1929,
č. 1"7.722, o pokutách
pro porušení stavovské
cti (stěžovatel
jest členem Inž. kom.
pro ČSR.). Č. 94. Nález Nejvyšš(hO spr. s. ze dne 5. lístopadu 1929, č. 19.678, o lhůtách při vyvlastňování'
pozemků,'.
-,-ner.
Věstnfk Inženýrské
komory Č. 23; ]jng,. :Ř. M u s o r in: Zeměměřilč;ství v Polsku
v době minulého desetiletí 1918-1928. Č. 24. -R-:
Jaký význam mají poslanci-inženýři pro technický
stav. - 1930. Č. 1. C h o c h o k Mezinárodni soutěž na regulační
plán Velké Prahy. -G-referuje
o knize Gautnerově:
Základní formy evropského
města (Vídeň, A. SchrolI a spol.).
'-ner.
Architekt
S. I. A. Ing. E. Mol 'ze r,: Ve,Iká Pra.ha" techmcko-hos.podářský
problém.
Tecltnický obzor Č. 21. Ing. K ř i van ec : Něilwlik 'polzn.áim.ekk ná,~rhu s,tavehního řádu. Č. 24. S o u č e k: Oprava našich silnic.
'.
-ner.
Vojensko-technickézprávy.
Čís. 11. R. R yc hl ý: Grafické řešeni 'z.vukoměrněho problélmu v Ipll'00stom.
Przegl/!-d mierniczy., Čís. 10. K ,rz y s k o w s k i: O uryClMení temlpoa v ,pracich
s.celo·vlIJCÍch.K Q e TI i g: Talhulky k UI11čenÍvisur při triangulllJci I. a II. řádu. J.'<l,ch iID o W s k i:
Nomografie
a její užití v geodesii (pokr.). Č. 12. P rec z o t t: Centrální astronom. bod pro nová měření státu "Borowa GÓra". J ach i m o w s k i: Nomografie a její užítí v geodesii (pokrač.). S mo 1 e n.s k i: Úvahy o vlastnictví.
JoumaI des Géomefres et Experts Fran~ai8. Čis. 109. R. Dan g e 1". Le géometre en Algérrie, P in C o JI :' Le'l'égime foncierr lIJlgérien. P r u ,c h i : Po,int de mc;a-rte.
Calcul de la station paT Ia considération
des différences' tabulaires.
Č. 110. Per 1 e r :
cartes

*) T.i s s o t, Mémoire sur la repr.ésentation
géographiques.
Paris Gautier- VI!lars.

1930/26

des surfaces

et les projections

des

Vn nouveau ,théodolit
a microskopes. Dan g e r: N ote relative a la mesure des
distances 'dans les concours d'athlétisme.
Tijdsclvift
voor Kadaster en Landmeetkunde.
D i e per i n k: O ,iati přizpůsobené k dvojobmzové
1Jacheomekiř. W i ech e n: Někold"pozná:mek
o slpo~ečné zdi.
The south african Survey Journal. Oís. 21. W i lti TI g da 1 e: TrigonomlCltrický
úl'ad v Ji'Žill,íAférke. Me. C a w. Letecká fotogrametrie
v [llraxi.
.
Schweizerisclre
Zeitschrift
f. V. u. K. O. 9. Br u p b ac h ,e r: QuartieiIpJanverfahren. Lee m a n n: Die neue'relll Quartieol'vermessung€ill
der Stadt Z,lirích (viz
ř. 10). - O. 10. R a m s e r: Da,s Bodenve'l'!bes8l€11lngs,welsen im Kanton Schwyz. Fr i ~ ker:
Ge'Ometm' und! Auto. Intelflllat. KongreB fur Photogrammetrie,
Zi1rich 1930.
O. 11. B ~ e oBC hli n: Geolphys:iklalisDhe Met,hod,en zur E,rfors,chunlg de,s Untergrundes.
-ner.
Osterreichische
Zeitschrift
fiil:' Vermessungswesen.
O. 4. M 'O r 'P u r g o: Die
FunkteinsclhaJtung
mit Ausgl1eichsverfaihren nacil:l de'r Metode der bedingten
Beobachtungen. - G url i t t : Hew1elgung van Bauwerken. - P r a x m e i e r: Die Darmst.>tdter
Tagung des Deuts,ch€1ll V,ereine's fUr VermeslsUllllgsWeElEm.
Zeitschrlft
fiir Instrumentenkunde.
O. 8. S 'e h m e hla,
J e, n TIe: B~lstimmung
der Tempemturund LuftdichteJwnstlllnten.von
SChWNlkIMftrpe,n,(lJellll
na,ch dem Zweipend,elverfahretn.
- E lb e r t: Ober dře barometriwhe
HOlhenskalla.
Allgenreine Vermessungsnachrichten.
O. 34. H e [' r m a n ill: Zur Fehlertheorie
dos Izwi:s,chenorient.'ert,en Polygonzuges
(pokra,č. 35, 37, 40, 41, 43, 44 a 45). no b e 1: Das kommunale
Kartenwe'sen.
- O. 35. Lan g e illJhe ,ck: Luftbi:ldarten
uud 'P'mktislcihe Bauwirtschaft.
- L u d:,e m a in 'Ii: Ein neue'r "Gef::Hlmes,s,er. - O. 36.
S t ,r i n IZ: Kootdinatenumfoll'lIlull'g
bei mehr als zwelÍ i.ctle,ntisehen Punkten.
- O. 37.
Mo h 1 e : Eine UnteT'suc!brung uber diel Ffa,geeiner
einheiWchen Wdede,rherstellung
des
Messungslini,ennevze,sder
Katwsw'rurvermes,sung
im. Regi€TUllig'sbelzill1k' Minden ('P,okmJč. 39). - I s m a H o v (přeMaď od Pe [t 'z ,Ma): Dic< Lufúbild'aufna,hmemrbleiien
in
Sowjet"RuBkulIJd im J alhil'e 1928 .• ~ O. 39. Wa 1 t h e T: Prii:ful1g1S!ll1Cssungen,mit dem
EoBhaJrdt-ZeiJ3sohen Red'rukHonstwohymeter.
O. 40. Die Enteignung
VOlIl Grundeigentum in B1'euJ3em, ~ Ů. 41. A lil gel r'O 'i h: N ocihma;lsLufthild,
das Stie,fkind' in
dler Luftf3Jhrt. - Ů. 42. Z i m m e r ID <L n n: Aufgaben iiber pmkti,sehe GrumstiiciksteiJungen mjt vollstandiger
LoElUng. - G II'a s: Zur Ve're'Ínfachung der FoTtfuhrrung
de:s Flurbwcih,es. - Ů. 43. Vom Wegelrecihi fuJ, Preu.l3<en. - Ů. 44. W i mm e r: Ein
neuer Koordinatograph.
- O. 45. ])je Triangulationen
Afrikas (a pokračování).
O. 46. We i J3n e r: Naehweis
jungster
tektonischer
Bodenbewegungen
dureh Feinnivellements;
- O. 47. L ude m a n n: Teufenmessung
mit dem Quecksilberllarometer. - O. 48. B 1u m en ber g: Die Funk-Zeitzeichen
und Koinzidenz-Zeitzeichen.
- O. 49. B ran d a u: Das PreuJ3isehe Wasserrecht
naeh dem Gesetz vom 7. April
1913. - O. 50. -J-:
Prismatische
MaBstabe
und Reehenschieber
im Dienste
des
Landmessers.
~ner.
Vennessungs,technische
Rundschau.'
O. 18. B i 'i i n e r: Da,s schlesisohe' Auenre,cht (viz č. 19). - S ,e h uhel:
Zur Tiheoriede:s
Ams,lersdlen
PolaJ1Pilaillimete'rs (a
č. 19). - Ů. 19. Boe 1 c ke: Vell'lIles,sU!llJgstechn~scihesia,us den Mitteilung·en: dletElRei'ohsalIllt,s fur lJandeslaufnahme.
- O. 20. L e wa,l d: Zur ZW'e1itC"lung d,e's Ve,rmessungswesens bei der PreuB. Land:estkulturvel'waltung-.
- Z i ID m e r m a n n: Der "altehrwiirdig-e Pytha!;oras.
- O. 21. Ha m m e r s t e in: Grundbesitz
nnd Grundsteuer
im
alten Griechenland.
- And r e es: Die Stadtplane
des Bezirks Berlin-Kopenick.
T h i e 1m a n n: Die Aufstellung
und Auflosung von Gleiehungen
(a Č. 22). - O. 22.
Dře Ausbildung
der Vermessungstechniker.
- O. 23. Organisation
und Aufgaben des
Vermessungswesens
im Deutsehen Reich und in Deutsch-Osterreieh
(a č. 24). Grunderwerb der Kommunen.
- Z i mm e r ma n n,: Trigonometrische
Aufgabe (a č. 24).
C.24.
-ner.
Zeitschrift
fUr Vermessunl(swesen.
O. 22. G r o ne: Eine Polygonisierung
mit
dem Zeiss-Theodo'lit'
I.. Mi t tel s t a e d t:
Reehenteehnisches
zur Vierecksteilung
(l), č. 23). V o g g : Die Gemeindewege
und Feldwege im rechtsrhein.
Bayern und ihre
Beziehung zum Grundsteuerkataster
und Grundbuch
(a č. 23). Kle m p a li: Zpráva
'O sehůzi
D. V. f.' V., Darmstadt,
2. bis 6. August 1929. O. 23. E g g e r t : Ein Beitrag
zUr Theorie des Fernrohrs
mit Fokussierlinse.
- Literárni
přehled.
-·ner.
Merniecibas un Kulturtechnicas
Vestnesis. Oi8. 1O~11. V <L na g s: O stav:e'hnim
zákonu, j!eího a!p[iftmci a Vláme,ch pa,reela,čníiCh (kone,c). E. D.: O uSip'ořádámJí map Lorty,šS'lm. E. D.: OlI'gtlni!saoo 'zeměměřičstvi ve Finsku.
'
MitteHungen des H. D. I. O. 9. L o h s t,€' in: ZUl' AUS1biildung des Jngenieurs
(konec v Č. 11).
-ner.
Geodezist. Oís. 8. A I e x,a p o 18 k ri: O kombinoYání leteck\'ch měření (s Jlormálnimi metodami),
kone,c v čís. 9. Š i,r j 3.jev:
Te,chnktky nivel:3Jčni přístroj továmy
,.Geod€'zia".
N i k o 18 k i j: Nový zlpůsob tpo,a'zcTnní'ho' fixování
t,rig-onom. značek.
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Za Ip Q Js ild. j: Nový 'Přis,t~oj k uS!OOidJněIú
výlpoČitů(polly;gonálních). S t e k I e v i č :
O .IIlIatpáohElrmiakovO'VýlCIh.
S o Ip o t s ~ o: PřeEmá polygouálka OIle 'Prof.' DaniJoV'<1.
ŮÍJS. 9. Š i r j a jev:
DesetiVltefinový univ·er,sáJ,njteodo'lit továrny "GeOldJezia".V in 0grIL d o v: O vlivu -excelIl:trickélhlO
postavell1iměřicl~éJlostolu při glrafické triangulaci.
S m i r n o v: Nomogu-arrnJ
Burčenkův a iPlifltojLan;jinův. G o r š k o v : ,stud>ijl11í
průprava
geodetů. Čís. 10. S o k o lov: Teoretickýzá:k1ad a k:Onstru1~ce"AerofototransformatOil"U"dI1e
lsy:stémuISokolova. Mi c haJ j o v : O g'Codeticikýchzáll&ad!echh'Olspodářský,cfh
p!JáJnů.G a I a TI in: O Ulžitíoce[{)ivý>ch
IpáJsempři po~ygoná[uím měření (v měste·c'h).
S o 'Po t SIk 0': Novéz.ařiz,en4 k lp'řeslIliému
odOOíitání.
'
ZemJeustrojitel, čís. 8-9. Š ul g i 111.:Po2JemkováiI'eformJalIla Krimu. P a:l.hoo v :
M"ěNckýstůil !Při 13Jgrárlllrn<ili
olpenacich. Sm y r Ilo o v: Novosti (vynállelzy)v g'C'o,deizii.
S m y r n o v: Přis,troj T. A. V. Chla:raclhnlruak me,ch:anicikémuUIl1ČoVámí
příirůstku
souřadl11k.

Zprávy odborné.
Druhý fotogrametrický kurs na švýcarské pOlytechnice v Curychll (o nemz
uvedl Z. V. v čísle minullém stručnou zmínku) bude konán ve dIllech 10. března až
12. dubna t. ;r.' Skol'O'pět týdnů zaujmou tedy teoretické výklady a povsechné praikJtiické
školení v po~emním a le1teckém Isnímlkoměření, čDtaje v to výcvik v meltodě fotorestituční a obeznámern s funkcí Wiliiova autogTafu, kterými polytechnika dispoilluje.
Přednáš!ky bude }{]olIlatPl'O'Í. geodes:ie F. Bae,schlin z Curychu a Ing. Dr. 1\1.Zeller
z 'I1opografického úřoou v Bernu" a to dopoledne od 8 do 12 hod. Odpoledne (od
14 od 18 hod.) jsou UiTčcnake cv>iiíením(počítání úloh foto~ametrických, pozemní
praxe 's WHdiovýllll'fotorteod.olitem,deIllJoosltroceWildova autogTafu, rekognoskace a
ukálzka postupu měření velkých, území 'V měř. 1: 50.000 a pod.).
Přednášky fuonány budOlUněmcCiky.Při cvíčen,í dostane se skupinám, slolženým
z účastníků téže národ-nositi, informací v jejich jazyku. Od 7. do 12. dubna prováděno bude rozsáhlé mě'ř·en)íve vhodném území.
Tento pě~,inedJělníkurs' (telOreltický)je přístupný tomu, kd:o složí 300 fr. švýc.
do 12. března t. r. u p,okladny polyrt;echnikyv Curychu a ZlaŠlepřihlášku do 22. únom
na adresu: M. Prof. F. Baeschlin, Institut de Géodésie ft l'École polytechnique fédérale, Zurich.
'
Krom who projelkJtJoválll
je ČJtyřtýdenní další kurs" věnovaný důJclJadnémuvý.
cviku 'V užiti au1JogI'afuWHdlOiVIa.
Piiesné datum se urči v dohodě s návštěvníky kursu
pětinedělniho. ÚČaEl1míci
- vždy po dvou - budoo vedeni Dr. Zellel'em a zp,mcují
aUltografem mateaiáJl, l<lte'Sf opatiíi si poz,emIllÍmineb leteckými fotogramy. Taxa pro
úČlastniky toholtočtyiínedelnibJo kUl'su činí 600 fr. švýc. Studenti vysokých škol techDiiokýchpJatí 150 l'elSp.300švý>c. franku. KUTSYnebudou pořádány. nedojde.li dostatečný počet přihiliálš,e!k.
,Bylo bySli přáti, by na.'il0 00 aspoň několik zájemců z českých řad, kteří' by
oba. kursy navštěvovali a pod vedením výtečného teoretika prof. Baeschlina a povolaného praktika Dr. Zellera našli ve zhuštěné formě bohaté poučení o materii,
která v toolmických kruzích ěesikJoslovenSíkých
je 81táleještě nedoceněna. U::lnadnitinávštěvu těchto nákiIJadnýchstmdií mohla by podpora ministerstev (školství. veřejných
prací, zemMělsrtVlia financí). Investovaný kapUI dobře, by se úrokoval v civilní službě
státni, ja;k to dosvědčil zisk z obdobné ně)mlike!I'lépodpory ministorstva nár. obrany,
poskytované dustojníkům Vojenského zeměpisného ústavu v Pra\le.
Ri1žička.
Památník SIA. z r. 1929 a stavovská úvaha. K sjewu srpo:1kučsJ. in.žetný.rů
v Bratislavě v r. 1929 vydal bratislavský odbor "Pamatnici" s názvem ,,10 rokov
na Slovensku".
.
První článek ,,Inženier a jeho práca" je od Ing. štefana Jan š á k a, přednosty
technické služby u Zemského úřadu v Bratislavě. Autor se obírá historickým vývínem praktického stavitelství a zeměměřičstVí v. bývalém Uhersku. Líčí práci a
život prvních českých geometrů a oceňuje vřele jejich píli a námahu. Nevím, zdali
příslušník našeho stavu by dovedl s takovým uznáním hodnotiti práci naších předchůdců. K sepsání tohoto článku musel autor studovati historií a odbornou literaturu,
kterou částečně uvádí a dále studoval v archivu kat. map v Bratislavě.
Autor uvádí, že největšího holdu a uznání umění zeměměřičskému se dostalo
za, panování Josefa II., který měl vždy mezi členy vznešeného původu- kartografa.
Celá armád~ geometrů, hlavně Češi a Němci, působila tenkráte y Uhersku na zakládání přesného katastru. Tito pionýří pracovali s nadsazením vlastního' života při
vojenské asistenci. úhlavním jejich nepřítelem byla šlechta, kterou chtěl Josef II.
zdaniti. Šlechta označovala toto kat. vyměřování za vlastizradu a otcov:ražda byla
tenkráte mírnější zločin, jako příbíjení čísel na zemanská vrata. Po 8IIlrtl. Josefa II.
následovala pomsta šlechty. Katastrální operáty se spalovaly za radostneho zpěvu,
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hudby a tance. Teď přišla také řada na geometry. Pochytali je, uvěznili a zařadili
do vojska. Tím dosáhli mučednické koruny. Autor končí kapitolu těmit() slovv:
"Tak skončila první seriosní výprava inženýrské vědy do Uherska. Asi tak skončiÍa
i první do Sudanu."
.
Charakteristický je zák. čI. 34 z r. 1790, na kterém se usnesl Btavov8ký sněm
uherský: ,;Akékorvek katastrálne a majetkové vymeriavania, prevedené za minulej
vlády, prehlasujú sa za neplatné u všetkých súdnych stolic i vo všetkých záležitostiach; ďalej anulujú sa požiadavky, kýmkorvek postavené, pod titulom nákladov
alebo prác, venovaných na toto vymeriavanie; medzi súkromníkmi však bona fide
uzavrené smluvy a v ich rámci uplatňované požiadavky zostávajú nedotknuté: p r e'
budúcnosť
neslobodno
povoliť
žiadne
takéto
vymeriavania.."
To se stalo v Uhersku v době, kdy francouzští učenci pracovali na stanovení délky
meridianu, tvaru zemského tělesa a kdy se uzákonila jednotka délkové míry.
Teprve od roku 1850 nastává systematické mapování Uherska, na němž maji
velkou zásluhu zase Češi. Autor uvádí nápadná česká jména. Tito pionýři geometrie
v užším slova smyslu, žijí po roky, ba desetiročí v nejzastrčenějších dědinách,
dal'6'ko od mchu civilisMe. VidJJte je v duchu, lprimitivně U1hytoVJané
podIskromnými doškovými střechallllii,živílCiÍse jed:notvámou V'8SIDOkou.s.travou v kruhu
svoji.ch :Ile>jlbiliIŽŠiÍoh,
ale často i odlloučem.té
od! rodiny. V létě na poli za kaž·ďého
počasí a v zimě při blikavéw světle svíčky rychlým tempem dohánějí, co zanedbaly
y Uhersku celé věky a staletí. Tak se zrodily katastrálné mapy Uherska.
V článku je uvedena jedna příhoda z Montesquieua (Perské listy), která
charakterisuje vys().kou úroveň fra.ncouzského geometra, jenž byl počátkem 17. stol.
representantem inženýrského stavu. Označuje ho jako apoštola pravdy a mučedníka
vlastní přesnosti.
Autor se zmiňuje též o reklamě inženýrské práce, tématě v poslední době
dosti přetřásaném. Uvádí slova prof. Ing. Lista: "Svou práci musíte nejen dobře
odborně provést, ale musíte vědět ji v konkurenci a zápase o místo na slunku i
dobř" umístit." Zajímavé jsou dvě věty autora o reklamě: "Jestliže zcela bezvýznamný politik dá v kaviarni o korunu vačšie zprepitné, než je vo zvyku,
poskytne o tom svojim straníckym časopisom tri interwievy. Prečo by inženier
nepísal a nehovoril stále, vždy, každý deň ó poctive vykonanej práci?"
Mnoho z toho, co Ing. Janšák uvedl v článku o našich předchůdcích, platí
bohužel ještě dnes. Dnešní zeměměřiči na Slovensku pokračují tam, kde ti pionýři
přestali a to ještě k tomu částečně za horších podmínek. Tenkráte, při užití měř.
stolu mohl zeměměřič ukázati svoje umění. Dnes při polygonálním měření je
otrokem práce. Obdobně jako dělník v továrně u pohyblivého pásu, tak ten zeměměřič s pásmem a hranolkem. A o té reklamě ani nemluvme. Jak se representoval
náš stav při výstavce SIA. současně se sjezdem? Nebýti odboru XV. generálného
finančného riaditerstva v Bratislave, tak tam nic nebylo. Ti, na které z toho padá
zodpovědnost, měli by o tom uvažovati. Podobně i články v památníku. Jediný
Nánek v památníku od Ing. Bašeho, přednosty odboru XV. generálného finančného
riaditefstva.
Ta nedbalost o' reklamu nechá se trochu vysvětliti tím, že náš stav je v stálém
chvatu a štvaní. V letním období je to měření a v zimě rychlé zpracování výsledku
letní práce. Jediný cíl dnešní generace jsou: "pointy".
.
Zřízením zeměměřičského inženýrství vyrostou nám jistě nové síly s jinými
názory, které se vynasnaží, ,aby se čs. zeměměř. inženýr přiblížil významu a postavení' francouzských zeměměřičů.
Konečně naŠi předcMdci nezabývali se jen katastrem, ale pracovali ještě
v jiných odvětvích vědy matematické. Horský nebyl odchovancem nešťastného kursu
pro vzdělání z.eměměřiČŮJ,
aro dolciJ:wJ11
Ing. H. Klusáček.
f
Zeměměřičská agenda při min. veřejných prací. Dle přílohy časopisu Zprávy
veř. služ. technické, č. 1 z 1930, spadá do odboru III B krom dopravy letecké automobilové a vodní. také "delimitace (oddělení D) a zeměměřičství (oddělení G)".
V pravomoc odděl. D náleží:
.
"Věci souvisící s určením, vytyčením, omezníkováním, revisí, udržováním a.
evidencí státních hranic; vybudování· venkovské služby pro provádění rozhraničovacích prací po stránce osobní a věcné;' evidence kredítu pro práce hraniční a věci.
týkající se patrnosti a zkoumání účtu za výdaje rozhraničovací;' součinnost při sjednávání mezinárodních smluv, vyplývající z rozhraničení nebo s ním souvisící a vypracování instrukcí k tomu; přezkušování návrhu na úpravu hrar:ičních vodních
toků s hlediska státních hranic."
.
V pravomoc odděl. G náleží:
"Veřejné vyměřování a zeměměřičské práce jakožto podklad pro potřebu
státních úřadů (triangulace, přesná nivelace, podrobná vyměřování); zhodnocování
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výsledků
přesných nivelací jiných úřadů; dobrozdání a dozor při měřičských praclch většího rozsahu prováděných neb zadávaných podřízenými úřady, i při použití
novodobých měřičských metod (pozemní a letecká fotogrametrie);
studium a zkoušení měřičských metod a strojů; součinnost v legislativních
záležitostech zeměměřičských."
. Z výčtu všech náležitostí z působnosti obou oddělení je patrná zřejmě obsáhlost celé agendy zeměměřičské. již min. veř. prací vyřizuje resp. vyřizovati má v programu. Proto tím více musí překvapit. že min. veř. prací má tak málo míst zeměměřičských, rozvržených opravdu chudičce: 2 místa ve 4., 2 místa v 5. a 1 v 6. plat.
stupnici. (Jedno místo 4. pl. st. vůbec není obsazeno!) Je tu hned vidět ohromný neponiěr v systemisaci míst zeměměřičských
oproti místům ostatních vysokoškoláků
tohoto centrálního
úřadu. Ale nad to vše ční velmi odiosní fakt, že v čelo obou
těchto oddělení nebyli postaveni zeměměřiči, ale inženýr stavební pro odděl. D a
inženýr kulturní pro odděl. G, kde funguje jako expert prof. Ing. Dr. A. Semerád.
Neohlížejíce se nikterak na osobnosti· přednostů obou oddělení zeměměřičských, m'Ůžeme prohlásiti - v přesvědčení, že veškeré organisace
zeměměřičské
jsou s námi jednotného názoru -, že pro t e s t u j e ID e. s e vší r o z hod n o stí
pro t i tom u, aby
odd ě len í zem ě měř i č s k é v e d lne
zem ě měř i Č.
Důvody předváděti zde bylo by naprostým pleonasmem, neboť zásada o odbornictví
pronikla v úřadech u nás všeobecně, ba i do politiky. A odborníkem pro zeměměřictví je zeměměřič. Pokud se týče specielně oddělení pro delimitaci, ztratil tento
název své oprávnění, neboť neprovádí
se více delimitace ve smyslu mírových
smluv, ukončená již v roce 1927, nýbrž revise, obnova, úprava a udržov ání státních
hranic. Tyto zeměměřičské práce patří svou podstatou do odděl. G.
Co zaráží v textaci, vymezující pravomoc odděl. G, jest, že chybí tam úplně
působnost oddělení v příslušných záležitostech stavebního řádu a že není uváděna
aspoň normativní účast ve věcech, týkajícich se výkupu pozemků pro stavby vodohospodářské, silniční a pozemní. Jiné ještě záležitosti, vývojem doby dozrálé pro
centrální úřad, nedošly výrazu v textaci a tak nezbývá než míti za to, že bud: není
v min. veř. prací dostatečného
por o z urně n í pro důkladné a jednotné řešení
otázek zeměměřičských,
spiatých s funkcí buď ministerstva
samého neb jemu podřizených úřadů nižších instancí, anebo že chybí v ů I e zasáhnout účinně a jednotně
upravit veškerou agendu zeměměřičskou
dle skutečné její osobitosti a dle vývoje
3 stavu
současných poměrů, diametrálně rozdílných od let 1860, kdy inženýr stavební fungoval jako odborník takřka pro všechny otázky technické.
Dosud min. veř. prací neprojevilo ve svém oboru s patřičným důrazem zásadu,
že zeměměřictví je stejně vážnou složkou jeho funkce, jako ku př. hornictví a právníctví. Dluží tedy veřejnosti po věcné stránce mnoho a je třeba od slov vysokých
jeho úředníků přejíti k činům: Řádně organisovati
samostatnou agendu zeměměřičskou .3 náležitě vybavití postavení personálu zeměměřičského
po stránce mravní
3 hmotné. Dle zpráv posledních
jedná se o to, by min. veř. prací nově systemisoval o místa pro 13 zeměměřičů, t. j. převzalo do svého resortu síly z resortu min.
financí. které má vypůjčovány po 10 let. Přichází-li návrh tento teprve nyní a opožděně, lze jej přec jen vítati. jak v zájmu ministerstva, které mohlo by lépe a volněji personálem
delegace pro úpravu
hranic československo-německých
disponovati, tak i v zájmu kolegů, kteří, nepracujíce 'v oboru min. financí, jsou mateřským
úřadem přeskakováni.
Je také již nejvyšší čas, aby min. veř. prací odměnilo starší
úředníky pro ně činné při hraničních pracech slušnějším postavením, než jaké representuje 5. (!) plat. stupnice.
Do min. veř. prací měl býti převzat personál triangulaČ. kanceláře min. financí,
čítající 37 měř. úředníků. S dosavadními zeměměřiči počtem 5, dále .se 13 kolegy
činnými na čs. hranici a 37 triangulátory
utvořeno bylo by tím největší těleso.
Brzo poznáme, zda ministerstvo
veřejných
prací
založilo své akce k vybudování agendy zeměměřičské na vážné a opravdové myšlence: dnešní doba potřebuje součinnosti
zeměměřičů
v otázkách spiatých s -úkony veřejnotechnickými,
uznává se jich kvalifikace
odborná a staví se proto zeměměřič v jeho oboru na
vůdčí místa, dotovaná
obdobnými právy SI. povinnosti. jako je obvyklým u ostat·ních vysokoškoláků.
Agrimensor.

Zprávy spolkové.
Zpráva o výborové schůzi Spolku čs. zeměměřičů. kona.né dne 14. prosinee 1929.
Schftze, k níž se .omluvili pánové Ing. Brandl a prof: Dr. H.y~avý, byla zaMjerra čtením dopisů. Bylo rozhodnuto, že přípis brněnské odbočky Spo&u čs. zeměměřičů:, :který se týká systemiJsace ve Stát-11im pOlzemkwé:m úřadě, bude předložen
Státnímu pozemkovému úMdu. Oznámení výsledku voleb funkcioná·řů Spolku posluchačů zeměměř. inženýrství bere výbor na vědomí. Nově byli přijati za členy
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Spolku čs. zeměměi'ičft: Josef Ježek, V,sevolod Surin, Ing. Maximilia.n Wittiuger a
Alois Žert, ze spodku vylSltupují: Ing. Sirek z Bratislavy a Ing. WaiSi.,erroob z Opavy.
Předmětem dalšího jednání js'O'llstanovy Svazu z.eměměřickýchspolků.
Bylo UJSneseno
že Spolek čs. zeměmě[ličů navrhne za jméno Svazu: ,,8 vaz čes k o s love Il! s k Ý c
in žen Ý r ů ze m ě měř i Č.S k Ý c h", jimJak byly zásady sl:ianov schváleny ve znění
v jakém se na nich usnesl přípravný výbor. Bylo rozhodnuto, že spolkům bude do~
poručeno, aby podali připomínky ke stanovám Svazu nejpozději do konce ledna.
Prof. Betřík podá,vá po/tom zprávu o rozdělení komisi a podkomisí na příštím
kongresu Mez in áro dn í f e der a, c e zem ěm ě ř i Č s k é. Ceskoslovensku
p,řisluš.í
práiv'O jmenovati mistopředsedu
ve II. komisi do podkomise a výbor navrhuje na
tuto funkci prof. Petřlíka, klte,rý přijímá.
Posléze přikročeno bylo ,k pro~ednání ná,vrhu redakce Zeměměďičského Věstníku
na zvýšení insertních popil~tků. Po referátu prof. Dra FiJaly bylo nsneseno, že- dosavadni t&'"<aza insf'lfty bude vzhledem na zvětšení fOlflmá,tuZeměměřičskeho Věstniku
zvýšena a odsltupňovám dle toho, kde, je insert <>tištěn a v jaké. velikosti. A to t.akto:

h

Za
v rozsahu strany
celé ..
poloviční
ětvrtinové
osminové .

I

i e dno

otištění
na straně obálkové

první

I druhé,

125 Kč
70 Kč
40 Kč

I

třetí, čtvrté

200
110
60
35

Kč
Kč
Kč
Kč

(Cena iUi8ertu na konci te:létu účtuje se dle sazeb pro obálkovou 81tral1Udruhou
a následující jen výjimečně.)
2. Oleno"'é Spolkiu čs. zeměměřičů a spo~ků s ním sdružených platí za insert,
jímž hledají lIl!Ísta (do velikostd lita strany) obnos 10 Kč. Pro větší inl&e,rtyplatí však
sazby jak uv·ed1eno ad 1.
3. SlefVa základního poplatku (ad 1) poskytuje se:
a) při dvojím otištění in~rtu ve výši 15%,
b) při čltyřrui,solmém oltištěnd insertu ve výši 20%,
c) př!i. šooterOllláElohn.ém a výše otištění inselftu ve výši 30%.
4. Za insert objedlllaný přímo z ciúny p'řipočítává se k základní sa,zbě (ad 1)
20%. Přiopakov".wí
inserltu zmenšuje se, celkmý insertní poplatelk dle zá.&ad odst. 3.
5. Cena insertů do července 1929 objednaných zůstámí. nezměněna..
Zapsal Fiker.
Zpráva o valné hromadě "Odbočky spolku čs. inženýrů státni měřičské služby
pro Slovensko a Podkarpatskou
Rus", konané dne 6. ledna 1930 v Bratislavě.
Předseda zahajuje za účasti 26 přítomných shromáždění a vyzývá jednatele,
aby referoval o činnosti spolku v uplynulém správním období. Od čtení zápisu z po~
slední valné hromady bylo upuštěno, jelikož je všem členům z uveřejnění v Zeměměřičském Věstníku znám. Výbor odbočky snažil se, aby plně vyhověl všem úkolům
valnou hromadou mu uloženým; členové byli o jeho činnosti a výsledcích během
roku několikrát obě~níkem informováni. Tak je již známo, že memorandum o zřízení
zvláštních
kvalifikačních
komisí pro měřické úřednietvo u generálního finančního
ředitelství bylo zamítnuto. Žádosti o vydání prováděcího nařízení k § 147 plat. zá. kona a o revisi systemísace dosud nebyly příslušnýmí úřady vyřízeny. Na vyzvání
miniBterstva spravedlnosti
byly vypracovány
přípomínky k vládnímu nařízeni číslo
148/1922, a sice k § 12, odst. C, k § 4, odst. 2. a k § 12, odst. lIb. Ministerstva financí a veř. prací byla požádána o podporu provedení navrhovaných
změn.
Žádost o schválení změny stanov, odeslaná 20. února 1929, byla ministerstvem
vnitra 28. prosince vrácena k formálnímu doplnění § 2. Pro krátkou lhůtu musila
být tato věc odložena až na příští valnou hromadu.
Výbor zasedál v minulém roce třikráte a projednával bezodkladné věci a běžnou agendu. Během roku vystoupilo 16, přistoupilo
13 členů, takže stav koncem
roku 1929 je 104 členové.
Pokladník stěžuje si na některé členy, dluhující příspěvky déle jednoho roku,
'>.,j\ navrhuje
je k vyloučení. Valná hromada se usnáší, aby byli tito kolegové ješt~
jednou vyzváni k zaplacení do 20. ledna 1930 a teprve po neuposlechnutí
navržem
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výboru ústředí lt vyloučení. Výbor odbočky se zmocňuje, aby vymáhal nedoplatky
některých kolegů soudně. členský příspěvek pro rok 1930 po podrobné úvaze ustanoven zase ve výši 70Kč a schválen návrh pokladníka, aby 30Kč bylo vždy splaceno nejpozději do 31. května. Se zřetelem na neblahou situaci pokladny bude na
ústředí žádána subvence ve výši 1500Kč a snížení režijního příspěvku s 5 Kč na
1 Kč pro člena.
Po ukončení zprávy pokladní přednáší jednatel návrhy výboru. které podrobně
odůvodňuje předseda; jsou to následující usnesení:
.
. .
1. Ministerstvu financí budiž poukázáno na křiklavý nepoměr mezi adjuÚm
měřických koncipistů a platem smluvních pomocných sil technických. Pří tom jest
zdůrazniti velmí značný rozdíl v předběžném vzdělání a v upotřebení ve službě. Náprava budíž- hledána ve zlepšení platových podmínek měřických úředníků.
2. Novému výboru se ukládá: sledovati a připojiti se ke všem akcím, které
podnikne Vysokoškolský Svaz ve věci zlepšení systemisace; po vydání prováděcího
nařízení k Š 147 plat. zákona žádati o zvláštní pracovní přídavky při práci v poli;
žádati o urychlené vydání technické instrukce a služebních předpisů pro měřické
úředníky.
.
3. Ministerstvu financí podati memorandum o obsazování míst vyšších plato,vých stupnic na Slovensku a Podkarpatské Rusi výhradně úředníky z těchto zemí.
Poukázati při tom na odlišné a mnohem komplikovanější pracovní poměry zdejší
a na zhoršený postup poškozených kolegů.
Ministerstvo může uspíšiti obsazování volných míst zkracováním čekatelské
lhůty měř. koncípistů a udělováním studijních stipendií též příslušníkům z Čech a
Moravy, jelikož ze Slovenska je nedostatek uchazečů.
4. Výboru se ukládá sledovati a účinně podporovati každou 'Snahu Vysokoškolského Svazu o zavedení t. zv. třináctého služného místo dosavadních remunerací.
Uvedené návrhy byly valnou hromadou schváleny a provedení uloženo novému. výboru. Rovněž byl schválen návrh, žádati si na Vys. Svazu souhlas, aby
místo dosavadního povinného odbírání Vys. Věstníku bylo zavedeno individuelní
dobrovolné předplácení. Snížil by se tím členský příspěvek a pro informaci kolegů
postačí úplně vždy jedno čislo do jednoho úřadu.
Předseda podává resignaci starého výboru a poznamenává, že mu byla některými kolegy projevena nedůvěra. Po návrhu kolegů Zvolského' a Parýzka usnáší
se val~á hromada na tomto prohlášení: .
.,Valná hromada odmítá 'projevy nedůvěry jednotlivců nijak konkretně dokázané a vyslovuje odstupujícímu výboru plnou důvěru. Valná hromad;), konstatovala s politováním neúčast členl,\ a žádá všechny, aby účastí na příštích schůzích
positivně působili k nápravě jim. snad nesympatických poměrů a ke zdárnému půsoc
hení spolku." Novému výboru se ukládá 'rozeslatí toto prohlášení všem členům. Do
nového výboru byli zvoleni aklamací tito kolegové: Zemánek, Chůra, Šlítr, Roziňák,
Krištofík, Parýzek, Zvolský; náhradníci: Deml, Cisař, Král; revisoři účtů: Kerner,
Seiler. Do bratislavského odboru Vysokoškolského Svazu byli delegováni kol. Zemánek a Krištofík. Tím byl program valné hromady vyčerpán a poněvadž se dále
nikdo k slovu nehlásil, končí předseda s přáním všeho zdaru shromážděni.
Zapsal Kretz..
Dopísy buďtež řízeny na předsedu Ing. Zemánka, vrch. mer radu, Bratislava,
Riad. stát. železnic, odd. III., nebo na jednatele Ing. Šlitra, Bratishva, Štefánikova
41/IV. V záležitostech pokladních obracejte se na pokladníka p... Roziňáka, vrch. měř.
komisaře, Nitra, katastrál. mern. úrad.

Různé zprávy.
Katastr v Rumunsku dozná brzo uspořádání. Dle Journalu des Géometres .Experts Fran~aís bude organisací pověřen francouzský geodet Ing. H. Roussilhe, který
provedl mimo jiné úpravu katastru ve francouzských krajinách válkou zpustošených
aplftkacíletecké fotografie.
Vypsání místa zeměměřiěe u agrárních operací v Brně. Opožděně dodala redakci
Z. V. zemská kiomíse pro agrární operace v Brně oznámení, že se při mo>ravskoslez8ikých úřadech pro agrární operace obsadí místo 've sluLební třídě I c služby
měřícké. UdOiSŤJÍ
pi'ijímá do konce ledna 1930 Zemská komise pro agrární ope'race,
v Bmě. Bližší v úředním Vě,stníku republiky čs.'
Za redakci zodpovídá Ing. Jos. Růžička. Nakladatel: Spolek československých
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Tiskem Polygrafie v Bl'ně.
zeměměl'ičft v Praze.

