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I( letoším třem mezinárodním sjezdům zeměměřičského

rázu.

Letošní rok dává, zeměměřičllm příležitost k absol~~ování tří mez.inámdnich sjezdů, ktelré ve své pods.tatě spada,jí buď ryze neb ZČá8ti do okruhu
pusobnost,i na,ší. Je to sjezd fo t og r a m e t r i c k Ý (konaný v době od 5. do
10. září v Curychu), o kt<8'rémot.ilSkujemiEJ
níže několik informa,čnÍch dat, dále
sjezd zeměměřič.s.ký
(konaný od 10. do 14. září v Curychu), jehož program přinesl ná,š ča,sopís na str. 67 letošního ročníku, a sljezd g eo diet i c k 0g.eofysikállní,
s pwgramem, který přínels!8'meV' čísle příštím našeho č.asopisu
podrohně.
Poznamenáváme, že naše' kruhy s odborným 'zá,jmem sledovaly jednání
illezináirodního sjezdu geografického v Bělehra.ďě, nedávno sklončeného.
Třetí mez.iná,rodni kongres fotogramertrictŘ:,ý
má v programu krom výstavy
plánu a st,roj:fr snímkoměřických ukáJzati účastnikum dosavadní výši vědy
feto~ramet,rické a to, ve formě přednášek na témata speciá.lní, dálle deba,t a
zpráv. o výkonech,úskaných
jlednot.Jivýmistá,ty v tomto obom. Refe,ráty
z .jednotlivých sltát.ůJotiště,ny budou před kornáJnímkongresu v publikaci "Les
.archive,s intornationalesi de la Photogrammétrie", jejíž řízení mají profesoI'i
&,eschlin, Doležala Eggert; tamtéž butloUJ uveřejněny vědelcké přednášky,
·připraVlernépro sjezd s,amotný.
VeštŘ:médotaJzy řiďte, na' adresu: Dr. Ma,x ZeUer, ingénieur diplomé, Zunch, École polytechnique fédéra,Ie, generállního sekretáře, který dodá pod.robné
.uotazy, formulá,řei přihlá,šek, z,ařídí ubytov:ání a pod.
Progra,m:
Pátek 5. září. Porada zástupcu národních sekcí o stanovách Mezinár. společnosti
::prf> fotogrametrii
dle návrhu švýcarského.
Sobota 6. září od 9 do 12 h. Proslov rektora techniky curyšské, prof. Dra Eg-gerta
:2 Berlína. Referáty národních sekcí. Volby představenstva v komisích. Od 15 do 16 h.
,zasedání .komisí pro fotogrametrii
pozemní, pro stereoskopickou
radiografii,
pro foto;grametrii v architektuře
a technice a komise pro výchovu posluchaěu ve fotogrametrii.
· Na.to se koná výlet po jezeře Curyšském do Rapperswilu.
"
Neděle 7. září o 9 h. Přednáška Ing. Wilda na téma "Optika ve fotog-rametrii".
"O 10 h. pokračování v jednání komisí, jako ve čtvrtek. Od 15 h. zasedá komise pro
'ieteckou fotogrametrii
(fotografování
jednosnímkové a převáděcí aparatury, fotografování
stereskopické
a automatická
restituce
snímků, letecká triangulace).
.
Pondělí 8. září. V 8 h. zasedá komise pro letecké snímkoměření, později komise
· "pro objektivy, uzávěry a desky fotog-rafbké. Mezitím zasedá ústřední komité. V 1[' h.
,":k.oná se hlavní schůze Mezinár. spol. pro fotogrametrii.
Večer v 19 hodin je pořádán
· oficielní banket v Grand Hotel Dolder.
úterý 9. září a středa 10. září je věnováno k návštěvě
feder:ilního
topografic, .kého úřadu v Bemu, a prohlídce továrny proslulé firmy H. Wild v Heerbruggu, což de"tailněji bude oznámeno při hl á š e n Ý múčastníkum
sjezdu.
...•.
Co se výstavy týče, lze souditi, že bude neobyčejně
dotována
stroji,
plány a
měřickými snímky. Bude umístěna v polytechnice, kde jsou odbývána sjezdová jednání.
'BrohlídlUt leta.de,l, U1Žitých'Pro letecké snímkoměření, je, v Dubendorfu.
Pro dámy, doprovázející
kong-resisty, je připraveno příjemné rozptýlení v podobě
výletů po jezeře, v letadle a romantickém
okolí Curychu.
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Má tedy letošní rok připraven proz,ern.ěom€řiče bohatoU žeň. Bude na
Mšich .č<lenec.h,by s,e sjezdů! zmíněných zúča,stni1i a to mĚrojJ .co možno n~jvy:š~í. Volba místa a dohykongresiU fotogrametrickéiho a zeÍněměřilčslOOhooba '$ékonají v turi:s.t.ic.ky:vděčné ~8'mi švýcarské, v, tomžepříjemném
městě
CurycJm ~ j.e.'volema "'elmi vhodně; a nadtor tyto' sjezdy na,vazují pfímo na
se.be (zeměměřič.ský začíná) 10.zá.ři). Tento moment třeba využíti. Oba sjezdy
těšíi se prudadné péči a finančm podpoře vlády. Malé Švýcarsko samo je pro
čs. zeměměřiče tím přitažlivější, je'žto platí jako země,. kde naše pO'V91áni
j.e ve velké vážnosti, země, kt'3,rá vYffiložen:o'stmiv oooru vyměřovacím t\1~
z3,posledm.ích let pro.slula a udržlela,tak :svoji tradi'ci zle slavných dob topografa
Dl1fouraJ.
Proto tedy; a.peluj,eme na, kolegy všech našÍch katiegorií, by sjezdy na,..
vštívili,s:e' pOUičilio nOVo,s't.echv zeměměřiě.ství, poznali krom l{,rásných krajů
odborný život jiných s,tátů, pocitni sílu mezináJrodní organisace a načerpali pro
naše pomětry více odvahy ve stavovskýclh akcí:ch, ať již sledují zvýšení vědecké p,růpra.vy, nebo zdokonaleni. záikooooa.irství zleměměřWského, 'či ro:zvoj
pra.xe a, zvýšení ,sociální úrovně}{,olegů civilnich či úředníků veřejnýlch.
Ráidi bychom na sjezdu zaznamenali v:el}{,ouúč.a,stkolegů z ČSR. Úředníci
ovšem těžce' opatři sá potřebný IÓU}l,itál
-:- sama účas.t na fo,togrametJrickértn
sjevdu žádá, 25 fr. švýc., na, zeměměři,čském' (SIpublika.cemi sj,ezdovými 30 fr.
švýc.) a, to bez úhrad' na společné podniky záha.vní a bankety. (Na všechny
po'dniky s'jezdové se pla,t,i 60, resp. 56 fr. švýc., dá,ma, 20 fr. švý;c.) Jednot,..
livci však dobře učiní, když zvolí pro dovolenou pobyt· ve Švýcarsku: od~
horně s.e oSlvěží na, kongresu, tělesně' oživnou v krásném prost,ř:edL
Oč,ekáJvámeitentokrá.tér,· že i Z3Jsltoupe!IlJ:í
oficielni bude olprotí minulým
sje1zdům'zlepšeno, a že výkonným z,eměmělřičulnv úřadechdos,tane, se pod:pory
k návštěvě sjlezd:Ů\.Jsme přesvědčeni, žel ne tak: zájem representační, ale skutHčně věcná. potřeba účasti! našich měř. úředníků tentokrát,e najde v ministerstV'ech pomzuměnra to ať Již js.ou koIegové činni v min. financí, železnicr
zeměděls.tví, Vief.. prac~,či státním' pozemkovém úřadu a voj.. z.eměp. ús,t,a.v'U.
To, co Kolegové na, zkuše!IlJo1stechodbornýc,h domů přinesou,. bude pro stát
inVlersticídobře zúrolwvate1nQu. Cs,zeměměřičs,tvizasluhu;j6 ytoUJjŤJosměru mimořáiďné podpory c.ent.rální:chúřad'Ů, a to tím spíše, že jinéodlbo,ry technické
činno,sti d'osáhlř j1v mílíe i nadbyteč.né. Vys,lání kú,legů ze Slovflllska, a, Podkanpa,t~.kéRusi proj,eví se jen jako doklad ro:zV!ážnostisprávy přís,ll1šného ressortu.
Návštěva ·sjezdu: gleoďetického a gelofys,ikálního ve Štokholmu je rovněž
pro ná,sdůlěžitou. I zde, kde pTa.v'děpodobně z k'ruhů 'Plf'o,feso'l'Ských'
l'Ze se
nadíti slušného obeslání, pří1tomnolstněkolika kolegu (z oboru min. financír
min. veř. prací a voj. zeměip. ústavu) je žádoucí. Prozatím uváldíme" že Ť!B!IlJto
sjezd se bmá dne. 15.-23. slrpna,.Bliž.ší zprávu uVHřejní příští na,še číslo (z 1.
srpna). Do,tazy řiďte! na adrelsrugenerálního s{~kretáře: Axel WaUén, StOlkholm8.
Přípravysje,zdové
vykonaly me.zinárbd:ní společnosti. Va,še četná účastr
kolego1vé:,ať jim a, v:eř,ejnosti je d;ůk~tzemVaší stavoVls·kéživotnosti!
J.A.R.

Nové zařízení pro pozorování libely u nivel~r"čníc'h strojů.
Ing. B. Pour.

Firm.a Fennel v Kas,selu zavedla v poslední době u s,vých nivela,ční.cíh
strojů nov:inku, která, může velmi podstatně urychliti a usnadniti práci a zlep-cšitivý:sledkypři
nivelování. Je' tO' vlastně dvojí - myšlenkou sobě podobné
- zařízení, ktérým se pohodlně převádí obraz urovnané libelypřímo do oka
pozorovatele (obr. 1.).
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Nad středem trubicové libely upevněn je systém hranolů, z nichž dva

nejbájnější

umís.těny js:ou tak,a.by

zachytily ohrazy obou konců urovnané

bubliny. -Obrazy svedeny jsou potom do slabě zvětšujícího mikmskopu, jehož
osa je rovnoběžná s osou dalekohledu a jehož okuláir leží těsně nad okulárem
dalekohledu. TmbiC'ová libela,
opatřena je jemným dělením.
Pozorova,td vidiípři urovnané
Lbele v mikroskopu obraz
bubliny značně zkrá,cený, poněvadž iJrranoly zachytí a. převedou pouze j.ejí zaobrenél konce.
Bublina jeví .se tred.y v okuláru
mikroskopu
jak
naznačeno
v obr. 2. P:o-zorov.a.telobisáhne
snadno oba konce bubliny jedním pohledem a může pohodlně
a. jistě bublinu zal8taviti mezi
zvětšenými dílky libely. Zvýšení přesnosti při nivelování
spočívá hla.vně v tom, že, těsně
před odrečtením na lati přesvědčí:IllIe:s.o krá,tkým nahlédnutím
do mikmskopu o spníNné poloze
bubliny. Oko přizpůsobené p'ťo
pozorování latě v dlalekoh13du
není nuceno měniti svůj akomo~
dovaný sta.v pozorováním bub~
liny buď přímo nebo v zrcátku,
jak S1e' ob~č8ljneďěje.
Tak'é
Ohr. 3.
všechny pohyby těl:a pozorova-
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tel'e kolem strojel, které jindy v poslední chvíli před oď!ečtením mohly urovnahou bublinu pohnouti, zde přestávají, když pozorovatel není nu~;en př.e'cházeti
a nakláněti se.
Timtowalým,
aLe jistě účelným zařízením' mohou býti dodate'ěně opatřeny všechny nivelační stroje, pokud ovšem mají jednoduchou, pevnou libelu
t,rubicovou.
l\fyšlénky - po'zorovati urovnanou bublinu librely před odečteIiÍm na. lati
bez pohybu těla ~ použito bylo ještě lépe v jiném spojení s' nejnovějším
typem nivelačního .stroje F'ennelova (obr. 3.). U něho trubico,vá; libela, opatřená jemným dělením, upevněna je- na podlož,ce dalekohledu, po levé. straně
jeho. Nad dělcnún libelypřipe'Vllěn je OP€t hranolový systém s' mihoskopem,
jehož optická o'sa je rO'Vlloběžnás osou dalekohledu. Tuhus mikroskopu je
pravoúhle zalomen'a ústí do ďa.1ekohledu před jeho okulárem. Obraz bubliny
hranolovým systémem zkrá,cený jak 0' v předchoúm připadě lomí se .pak dvakráte v mikrosklopu tak, že' v zorném poli dalekohl8du pozorujeme v soui'l,edství obrazu nivelační latě zkrácený obraz bubliny, urovnaný vzhledem k vodorovné rys.ce nitkového kříže (ohr. 4.).
Cena nivelačního stroje, opatřeného tímto zařízením není nijak zvláště
odlišná od běžných cen nivelačních strojů: pro technickél účelie, a může- tedy
býti novinky skutečně prakticky využito.
RéSumé: L,e nouveaUarl'aIlgJement
des niveaux
pour
les obs'ervat i o n 'Si d e 1a ob u 11 e, ďa i rconS,truit
dam les >ateHers de Fennel a Cassel. Pour la
lecrture directe de la position de la bulle d\1ir et de la m're de nivel1ement on emploie un
systéme des prismes' 'pour mettre l'image d3 la buDe ďair ft coté de la mire. Cet arrangementestcostruit
en deux type 8.
l

Učiním nyní malou odbočku, vhodnou i proto, že také zeměměřiči jsou někdy nuceni měřiti přesně čas. Neg-ativní hodnoty 8 umožnily neočekávané
zdokonalení
chronometru. Chronometry, jsou-li opatřeny kompensačním nepokojem z ocele a mosazi, vykazují chybu, na niž poukázal Ferd. Be I' t h o u d roku 1775, známou pode jménem chyba
Den t o v a, který znovu na ni _upozornil r. 1832. Bývá nazývána také sekundární chybou
chronometru. Záleží v tom, že rušivé účinky, vyvolané zmenšením pružného ohybu spirály
a čára oprav, dosažených kompensujícím nepokojem, nemají stejný tvar.
V obr. 3. představuje
OS změnu modulu pružnosti kovu, z něhož jest zhotovena spirála. Křivkami AO a OL vyznačena jest roztaživost ocele a mosazi. Působení kompensačního nepokoje jest úměrné rozdílu pořadnic těchto dvou křivek, který náhodou jest dán
čarou OB přibližně přímou. Korigujeme čáru OS čarou OB, t. j. křivku korig-ujeme přím~
kou. Nemožno provésti nic více, než zajístiti koincidenci přímky a křivky ve dvou boL
dech, na př. odpovídajících teplotě 0° a 30° C.
Chod hodin bude vyznačen potom křivkou OM,
která nabývá při 150 C
maxima odpovídající asi
2 vteřinám.
N ahr:tďme
nyní ocel kompensacního
plátku. niklovou ocelí, je·
jíž roztaživost má kvadrat.~t.t. t tický
člen negativní
a (\
kterou vyznačme (obr. 4.)
křivkou OAN. Vytvořme,
jako předtím, rozdíl mezi
souřadnicemi OAN a OL;
budou znázorněny jakousi
křivkou OB. stejně'zakři. veuou jako kr-ivka 08.
Věc lze zaříditi tak, aby
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'křivka OB byla symetrická, Bčarou 08 ve všech svých částech a tím odstraniti úplně
sekundární chybu chr nometru.
Na základě této myšlenky dva výrobci chronometrů Na rdi na
Dit i s.h e i m užili
nového vyrovnávacího nepokoje u svých chronometrů. Od té doby není továrníka, který
by nezavedl nový vyrovnávací nepokoj, vyjma snad několika hodinářů anglických, kteří
se přidržuji se zbytečnou houževnatostí způsobů starých.
Vraťme se k invaru. Příznivá vlastnost - malá roztaživost - jest na druhé straně
vyvážena určitou nestálostí slitiny. Měříme-li totiž novou tyč invarovou nebo některé slitiny blízké a opakujeme-li toto měření po nějaké době, shledáme, že tyč se prodloužila.
Ani za třicet let nebylo lze dospěti k úplné stabilitě, neboť, opakujeme-li měření po delší
době, .najdeme vždy ještě malou změnu délkovou.
Věnoval jsem od počátku mnoho práce ke studiu těchto změn. Lze je popsati
takto: Jestliže experimentujeme s tyčí v jejím původním stavJI, t. j. tak, jak přišla ze
slevárny, a jestližeabychom obdrželi změny hodně znatelnézahřejeme ji na teplotu
100 o C (po prvé), pozorujeme, že se prodlužuje velmi rychle, potom však - asi po stu
hodinách - zůstává na délce přibližně konstantní.
Nyní Jlředpokládejme,
že tyč byla
přivedena na obyčejnou teplotu a znovu proměřována. Začne se opět roztahovati a právě
tento pohyb jest to, který lze pozorovati řadu let.
.
Předpokládejme
nyní, že za,hřejeme tyč znovu (po druhé) na, 100 o C; v okamžiku
,východiskovém nalezneme ji delší než na konci prvého zahřátí na tento stupeň, ale poté
zkrátí se rychle, po několika hodinách jest přibližně na téže délce, na jaké byla na
konci prvého zahřátí na 100 o C.
Tudíž tyč má snahu při všech temperaturách
ustáliti se na hodnotu definitivní.
Vztah mezi délkami tyče a teplotami je~t dán funkcí teploty přibližně kvadratickou
(počítaje teplotu obyčejné nuly).
Problém jest velice složitý a také až; po delší době jsem dospěl k uspokojujícímu
yysvětlení popsanÝch zjevů. Nejprve jest třeba věděti, co se měřilo. Za tím účelem poJmenoval jsem" ukazatelem nestálosti" hodnotu
o"
'·2
.·~c
(v mikronech), o niž se
tyč 1m dlouhá prodlouží,
když vychází ze svého~oO
plivodního stavu a dospěje až ke stavu konečnému při 100 o C. Potom
- úsi!ovně opakuje pokusy s rliznými slitinami 50
a v r1izných tvarech stále
pozměňovaných
dospěl jsem k přesvědčení,
že uhlík má velmi dfl.ležitý úkol při vznikli nelitálosti. V obr. 5. jest
diagram, který k llvtÍmu
Obr. 5.
sestrojení vyžádal si asi
6 až 7 let vytrvalé práce. Každá z jeho ki:-ivekjest pořízena jako funkce obsahu niklu a odpovídá.
danému obsahu uhlíku. Je patrno, že nejnižší z křivek dospívá maxima v blízkosti invaru
(36% Ni) a že ostatní jsou vypjaty při menším obsahu niklu. Studium roztaživosti ukazuje, že poloha minima mění se v stejném smyslu, třebaže trochu pomaleji. Přesun maxim
do leva ukazuje, že jejich velikost je zhruba úměrná obsahu uhlíku. Malou neúměrnost
lze vysvětliti nepatrnými chybami v analyse ·nebo tím, že malá částečka uhlíku - jedna
až dvě desetitisíciny - má v ocelích různé úlohy jako uhlík sloučený. Takovýto
uhlík
. nacházi se bezpochyby ve slitinách jako cementit· (Fea C), t. j. látka, která - když jest
sa!ll0tna - podléhá rozkladu počínajícímu při 210 o; tento stupeň v niklových ocelích se
smžuje až k hranici teplot obyčejných. Tato přeměna děje se přesně ve smyslu označeném hořejším určením.
Nyní víme vše v zásadě, čeho je třeba, abychom dostali invar stabilní. Stačí jej
úplně oduhličiti. Ale věc není tak snadnou. Železo je vždy provázeno malým množstvím
uhlíku a posledni stopy jeho nelze takřka nikdy odstraniti. Jsou však kovy - jako chrom,
wolfram. vanadium -, které jsou ještě žádostivější uhlíku než železo. Jestliže se jich dosta,ne nepatrné množs,tví do slitiny, váží se s uhlíkem, jehož železo se tím zbaví. Není
poch~'by, že ony kovy mají vliv na roztaživost, která nepatrně stoupne, ale, jestliže Se
podařilo získati slitinu současně málo uhlíkovitou a obsahující právě potřebné množství
cizích kovů k dosažení úplné I:ltability, bude se její roztaživost různiti velmi nepatrně od
roztaživosti invaru.
.
.
l;)ráty, užívané ke. geodetickým měřením, musí býtiiná.čně
pružnými, aby nebylo
třeba se obávati deformaci, které vznikají při' navíjení a užití v poli. Ke zvýšení meze
"0
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elastičnosti jest uhlík velmi užitečný, ale chrom ml1že jej částečně nahraditi tak. že nyní
je možno vyrobiti slitiny současně velmi malé roztaživosti a zároveň dostatečné stability,
vyhovující způsobu, jímž dráty se upotřebí.
Snažil jsem se dosíci kompromisu mezi různými protichůdnými
podmínkami a požadavky; podařilo se to po vytrvalém úsilí za vydatné součinnosti oceláren v Imphy a
Mezinárodniho ústavu v Sevres.
Přirozeně bylo třeba vymysliti jednoduché kriterium pro posuzování meze elastičnosti nějaké slitiny. Zla .tím účelem jeden konec geodetického drátu o průměru 1'6 mm se
navine na dřevěnou cívku 10 cm průměru a popustí se, aby se S:iill odvinul. Jestliže drát
utvoří smyčky o pI:Ůměru 18 cm, je rozhodně příliš měkký, při 20 cm lze jej upotřebiti,
při 22 cm jest výborný. Drát invarový silně uhlíkatý zaujal průměr 29 cm, ale byl příliš
málo stabilní, aby jej bylo možno použíti k v~'robě geodetického měřítka.
Aby se získal drát doshtečně
stabilní, navine se na kotlík - jehož osou jest prostrčena železná tyč -, dokonale isolovaný proti změnám teplotným. Potom naplní se kotlík vodou, která se uvede do varu a udržuje se na této teplotě asi 4 až 5 dní. Poté zmenšuje se zahřívání ponenáhlu tak, aby se po 4 až 5 měsíc1ch dospělo k teplotě ovzduší.
Drát jest pak připraven k měření. Mezinárodní ústav pro míry a váhy v Sevres ml
~ždycky několik kilometrů drátu takto zpracovaného, což vyhovuje potřebám geodesie na
mdu let.
V roce 1901 provedly se některé změny na budovách ústavu a když správní komité ústa.vu schválilo zařazení studia. drátu do pracovního programu, chtěli jsme - ředitel
Benoita
já - zříditi nástěnnou základnu nákladem 12.000 fr.
V této době vědělo se velmi málo o vlastnostech
invarových drátů. Nejlepší do té
doby zkušenost byla získána Jaderinem při měření základny asi 10 km dlouhé ve· velkém
stupňovém měření komise rusko-švédské na $picberkách. souběžně prováděném
s měřením vojenského zeměpisného ústavu francouzského v blízkosti rovníku (v rep. Equator).
Správní komité ústavu žádalo, aby byly získány některé další poznatky, než by se přikročilo k značnému výdaji na pořízení studijní základny. Osadili jsme tehdy značky ve
4 m vzdálenostech
na zeď sklepní chodby a počítali jsme, že budeme pracovati na této
základně asi 1 rok. Ale, jak známo, nic není trvalejšího než provisorium, a také skutečně
používali jsme této základny více než 20 let.
S počátku provedli jsme několik změn na drátec1r samotných. Na. podzim 1902 jsem _
onemocněl. V mé nemoci zaujaly mé myšlenky téměř výhradně dráty a tak jsem vypo_ •
čítal, že umístěním dělení mimo osu drátu vzniká v měření
ť.
,';'.1, t. tJ .1
chyba asi.0·4 mm. Když jsme totiž určovali délku dr:ítu. drželi
Obr. 6.
jsme měřítko v takové poloze, že dílky 8~ěřovalynahoru,
krležto pH měření v poli byly obráceny dolů. Uklon koncových
měřítek u drátu postačit, aby vyvolal uvedenou chybn. Chybu jsme
napravili tím, že jsme opatřili dráty měřítky mími:, vykrojenými
(podle obr. 6.), takže jejich dělená hrana zůstala v 08e drátu.
Za spolupracovnictví mechanika J. C arp e nt ie r a pozměnili
j~me také přenosné značky a napínací kozlíky zavedené J lid erinem.
Obr. 7. představuje hlavu pohyblivé přeno,né značky,
p'mžívané přes 20 let. Vojenský zeměpisný ústav francouzský
provedl na ní právě některé vhodné změny. Napinací kozHk nese
váhu 10 kg. Má dvě silné opěrné nohy, takže, když jednou je na
svém místě, měřič nepotřebuje se o něj dále ~tarat, neboť jest dokonale stabilní.
Zpll.sob měření drátem, který byl nnmi prozkoušen, Jest
nyní defínitívně [zaveden do pravideluých operací geodetických.
Jedno z prvých měření základnových, které bylo provedeno, jest
Obr. 7.
měření základny" vedené tunelem Simplonskvm 20 km .dlouhým.
Hyloprovedeno
v obou smčrech třemi měřickými skupinami, stři-o
dajícími ~ u přístrojů j vyžadovalo celkem pěti dm'1a nocí. Přes obtíže, způsobené temnotou
a pod., zmčřili jsme 12 km ve 24 hodin:l.ch.
P.ozději francouzský
zeměpisný ústav - chtě je porovnati měření drátové s měře·
ním, při němž upotřebilo se etalonu únosného profilu změřil poblíž Lyonu základnu
8'5 km dlouhou jednak dráty, jednak tyčovým měřítkem invarovým, kterým nahradil tyč
železnou a jehož. délka byla nanesena v rovině neutrálních
vláken.
Shoda mezi oběma
metodami byla skoro přesně na 111,000.000. Význam této práce byl veliký. Stačí porovnati
podmínky pro měření základny měřítkem drátovým a tyčovým, aby se stanovila hospodál"nost práce, dosažené při. novém způsobu (drátovém). Dnes 12 lidí mftže změřiti délku
asi 5 km denně, což znamená, že nový způsob vykazuje ohromnou. úsporu práce. Dnešní
m{,ření základnová jsou takě v mnohem lepším souladu s měřením úhlovým. Základny lz.e
rozložiti hustěji, ve vzdálenostech asi po 100 km a zabrániti tak hromadění chyb v tro~·
'l'i:belnících; kromě toho be také daleko snadněji nalézti terén, vhodný k vytyčení za·
kladny.
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V dřívějších dobách vyhledávali území ploché. pHbližně vodorovné, aníž se příliš
s~arali o to, zda základna bude přímá čí lomená. Později nabyla však převahy jiná zásada; nyní přihlíží se k tomu, aby koncové body základny byly dobře a zdaleka viditelné, aby území mezi těmito oběma. body bylo pravídelné.
Výběr míst, kde se má
,měříti základna, je daleko snazší, jeMo novými pomil.ckamí lze měřiti délku i v terénu
Pl'ostoupeném příkopy" řičkami a pod. Stačí jen voliti dostatečně dlouhé dráty, aby se
tyto překážky terénní daly překročiti jediným kladem měřítka. J a der i n použil drá.t.ii.
až 96 m dlouhých. Ve zvláštním případě jsme použili drátu 168 m dlouhého; měřický výkon setkal se' ovšem s ril.znými potížemi, ale ty se podařilo v~echny překonat. Rozumí
se, že bylo třeba užíti k napětí dlouhého drátu závaží velmi těžkého, aby pril.hyb drátu
llenabyl nepřípustné hodnoty. Pro drát 168 ln Jlouhý bylo použito závaží 50 kg těžkého· a
pEes toprohyb
činil ještě 1'27 m. Myslím, žepřes tyto hranice nelze jíž jíti.
Roku 1926 nahradili jsme provisorni základnu zařízením, které považujeme
nyni
~a definitivní. Nová základna jest umístěna v téže chodbě v podzemí, kde byla také stará
.základna. Na jedné stěně jsou upevněny v odlehlosti 24 m dva konsolovité výstupky
d ryskami,
které slouží jako značky při stanovení délky drátil.. V téže přímce jsou dvě
kladky na kuličkových ložiskách, nesoucí napínací závaží. Nejdříve přiloží se ke značkám postupně 12 drátil., kterými se zjistí, zda vzdálenost
značek se snad z nějakého
důvodu nezměnila. Potom srovnají se na základně všecky dráty, jichž délku jest určiti,
a jichž bývá často i třiéet. Každý drát proměří se na základně v .deseti týdnech po
sobě jdoucích. Lze říci, že jeho délka jest pak známá přesně na miliontinu. Délka zá.kladny.samotné
odvodí se jako pril.měr z výsledkil., získaných 12 dráty kontrolními.
Aby se pohodlně určila tato délka, umístili jsme na protější zdi chodby 7 mikroBkopil., rozestavených
v odlehlostech čtyřmetrov:Ý'ch a vyznačujících úhrnem délku 24 m;
pod nimi se na kolejničkách pohybují 2 vozíky, opatřené zařízením k úpravě jejich ve
všech směrech. Na nich spočívá měřítko invarové 4 m dlouhé, jehož prořez má tvar písmene II. Přemístí-li se šestkrát po sobě měřítko, určí se postupné vzdálenost vždy dvou
a dvou mikroskopů a tím i délka celé základny.
Aby se přenesla tato délka na základnu srovnávací, použije se tří drátů, stejně konstruovaných
jako drátová měřítka g-eodetická. odlišných jen tím, že jsou opatřeny kon,covými měřítky, dělenými na desetiny milimetru. Při této práci jsou kladky přeneseny
.ze základny srovnávací na základnu pomo,mou. Když dráty byly napjaty pod mikroskopy,
určí se vzdálenost dvou stejně číslovan:{·ch č,írek na stupnici koncových měřítek mikrometrem. Tyto tři dráty jsou pak přeneseny na základnu a. jsou na ně nastaveny dva
pomocné mikroskopy, k tomuto účelu sem po~tavené. Potom se s její délkou porovna
oněch 12 drátů, čímž získá se vzdálenost značek, jež slouží pak k novému určení základny
pomocné. Toto určení jest opakováno vždy asi za půl roku a shoda mezi zjištěnými
aélkami
dovoluje posouditi dosaženou přesnost.
Tato
přesnost
jest
opět nejméně
miliontina ..
Provedli jsme zvláště
použitím staré základny
veliký. počet zkoušek s dráty,
které byly m.Ílohokrát po sobě navinovány a odvinovány, napínány téměř až k přetržení,
otřásány atd. a nyní již víme, jak připraviti dráty, aby se jejich délka v poli neměnila,
až ovšem na výjimečné případy, kdy dojde k nehodě a p. V mezinárodním
ústavu
sevreském bylo provedeno více než 700.000 odečtení a jsme již u 800. drátu. Některé
z těchto drátů byly vráceny do ústavu pět i šestkrát,
aby délka jejich byla znovu
určena mezi dvojím upotřebením v poli. Celá práce jest nyní takřka promyslově org-anisována; a to od prostudování slitiny invarové až k vydání drátu k polnímu měření.
Jest to práce, která žádá sice hodně zručnosti a pozornosti, ale u níž se nenaskýtá již
nic nepředvídaného.
.
Lze se ještě tázati, zda v měřeních základnových, která doznala v posledních letech tak význačného pokroku, bylo řečeno poslední slovo; nelze se na př. domnívati,
že vzdálenosti na povrchu zemském budou jednoho dne měřeny jako funkce rychlosti?
Zda na př. nevyšlou se v daném bodě krátké zvuky a jestlipak -když
určila by se
doba, kterou potřeboval zvuk k proběhnutí li.: druhému bodu nebude lze odvoditi
dostatečně
přesně vzdálenost obou míst? Pohyby vzduchu sice znehodnocují výsledek,
·a.le chyby tohoto původu lze vyloučiti signály, pravidelně vysílanýmí z obou koncil. základny, nebo jednoduše vysláním vlny v jednom směru a .vracejicí se po odrazu zpět
!l ozvěnou. Přes všechna
opatření rychlost zvuku se bude měniti: jest funkcí teploty
jako odmocnina hustoty vzduchu. Změna teploty
o 1 o vyvolá změnu asi 8 %0. Již
tento údlJ,j ukazuje, že bylo by ilusorní chtíti určovati naznačeným
postupem
délku
geodetické zá,kladny, jelikož teplotu nebude nikdy lze určití s žádoucí přesností.
Ne·
.třeba proto aní uváděti dalšich obtíží podobneho zpil.sobu měření.
Věc'se však podstatně změní, když jde o to změřiti :vzdálenost ve vodě. L lt n g ev i n a· C h í lov s k i propracovali metodu, která se velnií osvědčila při stanovení hloubek. Aby zabránili pokud možno rozptylová,ní~vuku,
vysílají
ultratóny, jichž perioda
jestl/-W.OOO-H/l00,QOP~~I\IlY. Tyto zvg.ky neprocházejí vzduchelll, neboť jsou v něm ab·wbovány
již po několika metrech. Za.to probíhají dobře vodou, kde zvJáštní přístroj
je Zi1chytí a zaznamenává, .a to í n:" v;;:dá.1en(),staž así 40 ~m. ]Ae sí pak představiti
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na př., že by podobným zp.ftsobem bylo možno určiti vzdálenost mezi dvěma mysy,
Oprava z t6Jploty, jak ji studoval inž. hydrogl'af Marty, jest pouze 1'5 %0. Ale měření
teploty jest obecně přesnější.
Také světlo dá se použíti k délkovým měřením. Prof. Mí c h e I s o n značně
zdokonalil tento zpftsob měření a nepřeluíníme nijak, když očekáváme, že 1/1,000.000 bude
brzy dosaženo. Rozumí. se, že se nemftže p'ři tom měřiti čas obvyklými pomftckami, nýbrž
mnohem dokonaleji. Bylo by třeba hodin, Jichž přesnost by dosáhla zlomku jedné miliardiuy sekundy. Metoda, již propracoval M i c h e I s o n, jest metoda s. otáčivým zrcátkem,
zdokonalená a zjemněná všemi možnými zpfisoby. Zde jsou naznačeny nové. ce~ty a
jest možno, že v budoucnu budou měření zákllLdnová prováděna zcela jinak než dosud.
P,řeložil'volně pro Z. V. Ing. Frant. Štefek.

ReceDse.
K. W i mm e r, Dře neueren preu6ischen KatasterneumessunJ{en. 2. oprav. vydání. 220 vyobr. 132 str. 18 X 25. R. Reiss, Liebenwerda, 1928. Cena 9 zl. m.
Úvodem jsou podány počátky nynějšího' katastru a krátce uvedeny pohnutky,
jež vedly k novému měření. Od roku 1899· jest toto výiznamnou ěásti kiatastráJníeh prací
v Prusku. - Triangoulace, jeji připojení a provedení, stabilisace pevných bodft a polygonimce jest metodicky sepsána :a. zvlášť důležitá' pra,vidla zdůrazněna,. V kapitole
o přístrojích rozepisuje se autor velmi obširně o výhodách při používání tuhé promí.
tací tyče. Výpočet souřadnic počítacími stroji jest mu samozřejmý.
.
Téměř polovina knihy pojednává o podrobném vyměřování. Wimmer podává
v kIiize také několik ukázek z hromadných přípisů stranám, jež jsou stylisovány
s ohledem na stávající zákonitá ustanovení. Zcela správně považuje za nutnost za·
interesovati veřejnost a dokázati jasně majitelům nemovitosti výhody a význam. rozřešení všech zaostalých držebnostních nedostatků a správného omezníkování vlastnických hranic. Pro tuto diile·
žitou akci před zahájenim
vlastniho měřeni doporu·
~
čuje z vlastní praxe zacho--'--vávání některých zásad. Zast.ává se neobvyklého u nál!
omezníkování cest· (podle
jakosti a významu), jak
patrno z náčrtů.
Založeni měřické sítě se dělá docela z jiného hlediska nežli u nás. Jak vidno
z obrázků, volí ku př. měřické přímky zásadně buď co prodloužení majetkových hranic průčelí domů....
atd.,. nebo rovnoběžně k těmto čárám, vždy však tak\ aby jednoduchým prodloužením náb spojenim pevných bodů měřické přímky daly se venku snadno
obnoviti. Podrobné zaměřování prodlužováním jest v Prusku obvyklé a docHují tím
.
onadného kartýrování. Tento zpftsob
měření vysvítá dobře z malých ukázek polnich náčrtů, kde autor ukazuje na nich - dle jejich 'pojetí správné a chybné zaměření.
Vytýčení, zaměřeni a zakresleni středů ulic, jakož i užíváni skutečně přehledných a promyšlených
srnluvených znaků pro technická z~
řízení, ukáže se i u nás již nutnosti.
Dnes se provádí přece nové měřeni
často na popud měst, aby byly tak
získány stavebně technické plány pro
komunální potřeby, vyhovující ovšem
též požadavkům nového katastrálniho zákona. Poslédní kapitoly knihy
zabývají se řešením právnických otá~
zek a řešením nejrůznějších případii,
s ukázkami vhodných vyhlášek.
Předpisy o připojení na triango?laci,vsluž~bnípokyny, o rozmn?žová~í polních ,náčrtů tiskem
a kopírovacím zpdsobem "Ozahd", predplsy o vlastmckém pravu pn vodotoclCh a konečně
.směrnice pro výpočet ploch uzavírají bohatý obsah knihy.
Vítanou přílohou jest ukázka tabulek reciprokých hodnot. Počitací stroje, které
obyčejněv. průměrných závodech a u jednotlivci'l se vyskytuji, nehodí ~ dobře· pro
..
.
1
děleni nebo nejsou dosti hospodárné. Předvedením vztahu a: 'Ii =x
na
a Xn = x ~
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umožňuje se prováděti' snadno dělení na všech strojích. Reciproké hodnoty k veličiny
13 pro 1 až 99 999·jsou vypočteny na 7 míst s interpolačními
tabulkami pro větší n.
Přesnost ,rovná se výlsJedků:m,docílenýmsedmimístnými log. tabulkami. Určení desetině
tečky děje se docela mechanicky. -Na,
posledních pěti stránkách přináší autor zajimavé udání o hospodárné části nového měření a sestavuje o tom tabulky a grafikony.
Kniha' je určena především zeměměřičům. Z praxe vzniklá, je povolána zase
praxi sloužiti. Zdůrazňuje nutnost pečlivého měřeni 'pa'o získání nových p,lánů, nutného
mnohem více dnes než dříve, v zájmu státu, země, města a jednotlivce. Dílo obohacuje
zeměměřickou literaturu v nejlepším smyslu.
-ec.
nBeMJIeycTpOllTeJII)"
(Zemleustrojitel). R·. 1929, č. 8, 9, 10.
Asi 35% všech článků věnováno jako vždy otázkám agitačně-politickým, Wavně
o přísném provedení kolektivistického užívání půdy dle zásad národního hospodářství.
Pak asi 25% časopisu věnováno otázkám informativním. Z odborných pojednání lze
uvésti následující:
N. Pal c o v. Měřický stůl při technických a hospodářských melioracích. Autor
žádá záměny povinného polygonálného zaměření pro účele meliorační měřením stolovým, což dává ekonomii asi 20 až 30%, dle tvaru území; proti tomu přesnost polygonáJného měřeni vůči měření stolovému je dle autora jen 1%. K tomu píše dále A.
Por C i g ve článku: O nové technické instrukci z roku 1928, že tato Instrukce žádá
přílišnou přesnost i při měřeních pro účele meliorační, kde této přesnosti není třeba a
kde vlastně v praxi tato přesnost nikdy se nedodržuje. Vytýká hlavně následující
bod·y: měření hraničních čar třikrát, opravu měřené délky na spád nad 20, užití dálkoměrd jen pod 200 m vzdálenosti, přesnost při měření polygonálných úhld nad 20" atd.
M. S u 1g i n, 1. Ma x i m o v, J. K on d y r e v podávají referáty o výsledcích komasačních, parcelačních a meliorativních prací v Krymu, Přívolží a na Sev. Kavkazu.
Uznávají, že zadání nebyla nikde splněna více než na 40 až 50% a vidí příčinu jednak
v nedostatku peněz a hlavně kvalifikovaných pracovníků, jednak v nepochopení výhod
komasace a melioraci zemědělci.
Pak n:ásleduje několik menších článkd o racionelním zpdsobu zkráceného počítání,
o org1ani8'aCÍ
kultur. technického oddělení na hospodářské a prdmyslové výstavě r. 1930
v Minsku, o metodách určení nejvýhodnějších rozměrd kolektivních hospodářství a diskushíčlánek ohledně racionelního programu agrárně-technických prací (viz "Zeměměř.
Věstník", 1929, Č. 9).
K. S m i r n o v ve svém referátu: Novoty v oddílu geodésie probírá krátce poslední vynálezy, jako nivellir-automat M. Leontovského a F. Drobyševa, úWoměrné
kružítko T. Kazakova, jež je vlastně spojenim obyčejného od<pic:hovaciho kru.žitk:a
B tr3JI18!poTtéa'em,
teografu KuJikovského (vi'L .,Zeměměř. Věstník" 1929, č. 9), rptřístroieLanina pro vynášení trigonometrickych ,bodd na topogra,fické ibrui1lony, nomogram 1. BUTčenkova pro· určení výBek v topografickém měřleni<l.konečně postrod A. Charllichnma,pro
mechanické U1'IČení
přírustkd souřadnic. Poslední přístroj je zajímavou aplikací Amslerova
p1animetru a proto jej projednáváme podrobnějri (obr. 1.).
I
Dle teorie Amslerova planimetru, posunu.
je-li kolečko K (viz obr. 2.) po přeponě pravoúhlého trojúhelníka ABC, tu vykonaná dráha
bude se rovnati odvěsně BC = R. sin a, je-li osa
kolečka rovnoběžná s AC (případ sub a), nebo
odvě:'mě AC= R .cos a. je-li osa kolečka rovnoběžná s ne (případ sub b), při délce přepony R.
Proto k mechanickému sestrojení přírdstkd sonřadnic (resp. hodnot sin a, cos a) pro určitou
délku s a směrník a musí se sestrojiti příslušný
pravoúhl$' trojúhelník a provésti po přeponě kolečkem Amslerovým. V přístroji Charachninově
místo trojúhelníka užito soustavy koleček určiteho poměru. Schema přístroje je vyznačena na
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obr. 1. Na základní desce Q jsou připevněny
dva nehybné podstavce
1, 2, nesoucí ložiska
kolečka A, jež se otáčí pomocí rukojetí 1'. Obvod tohoto kolečka je rozdělen na 1000 stejných
dílů s odečtením pomocí verniéra 1)1 na 0'1 (resp. na 0'05) dílce na obvodu. Celé otáčky ko·
lečka A registruje
malé registračni
kolečko a (spo.ienépomocí
nekonečného
šroubu' s osou
otoční kolečka A). K základní desce Q šroubem š (s možností volného otáčeni k()l tohoto
šroubu) je připev:něna podložka P s nehybnými podstavci 3, 4, nesoucími ložiska dvou menších
koleček k1, k., z nichž jedno je nad a, druhé pod kolečkem A. Osy otáčení obou těchto koleček
jsou vůlči' sohě přesně kolmé. KO!lIstrukce jkh je úplně &hodná s kO!llstrulmí kolooka
Am:slerova planimetru.
Tato kolečka tangenciáLně
dotýkají
se kolečka A a tim pohY'b
kolečka A 'přenáAí se na obě menší koletčk;t k1, k.. Otáčleni podložky P registruje
&e na
segm.entu S. neihY'bně přřpevněnému
k' 'základní deElce Q, poděle!llému na 45 o s dalšími
'pod,díly po 30', OIpl1třenému verniérell
1). k od:eč,tení na 1'.
Ot40e!llÍID podložky P o ul'IČitý
ú'hel a otáčiunl8 též osy obou koleček k1, k. vUJoi ose kole~ka A o tentýž úhe:l a. Určení
přírůstků
souřadnic děje se následovně:
Buďte~ vypočteny
přkůstky
souřadnic pro danou
stranu s a směmík: a. Podložka P otočí ,se' o daný úhel a (resp. jeho dop1!llěk do 90 O) a
pak koleč,ko A otáči 'sle pomoci ofUko~ie·til' tak dlouho. a~ čtení hude se rovnati s. Tedy
přímo čteme na kolečkáJch k1, k. hodlJloty s. sin a. s. cos a (re-sp. naopak, byl.li nastaven
. doplněk
úhlu do 90 O). Břed započetím výpočtu musí ,býti všechny indexy posta-veny n:et
.() (resp. odečteno počáitecné čtení). Dělení na menších koI·ečkáJch mUJsí p,řesně odpovírlati
děleni na kolečku A.Mim<J UI1če,ní pfírůstků
souřadnic (resrp. hodnot sin a.cos a pm délku
s
1), dá se použíti ,t<J,h'OtOprřistroje k určení ostatních
trigolJlometrickýc,h
ve.Jičin (tg a,
cotg a. se-c a. cosec a. Podložka. se ustaví proti úhlu a. pak 'se otáčí rukojetí l' tak: dlouho,
až n'!, kole·čku k1 ode,čtese
hodnota s; čtení na kole,čku A .i,e. s. ,wsec a, na k:oJečku k.
- s . cotg a. Otáčíme-li ruko,jetí až se 'hodnota s objeví na kole,cku k., p'ak na kolečku A
čteme s. sec a, na kole,čku k1 - s . tg n.
Pokud se týče přesnosti
výsledků,
příst·roj není ještě dost'ltle·čně 'plřookoušen. Lr-e
jenom říci.~e
p,řesnost jeho vždy hude ,pod pře.sností polárního
'planimetru
a bude. záviseti <přooevrším od správného kontaktu
kolečlek a jieh materiá.Iu. Uvádíme i následujicl
konstruktivní
'p,ožadavky:
1. zvý,šená pře.sno;3t v odečtení na kolečkác.h, 2. vrhodně volený
poměr prwněrů koleček, 3.. přesně·centr:cké
po,s3Jzení koleček, 4. 'Přesně kio:Lrné osy ko~ooek,
5. do.hrý neopotřebovatelný
materiál p:ro osy a kolečka. Nejchoulost.ivějším
m1srtem je sou·
časné kOlJltakt!llí .spojení koleček k1 a k. s ko',ečkem A a dodnžení kolmosti
(resp. růvnoběžno'sti) jich os a je věcí konstruktéra.mechanika,
'proplflliCQovati detailně
tuto, OMIZku.
Samo1zřejmo jest" ,že ,co do přesnO'stinemůže
tento 'pří,s'troj býti pořirovnán k 'počíta,c,ímu
stroji. kte,rý za použití tabulek hodnot trigonom1etórických funkcí podává r)'lch)e spolehlivé
výslooky.
Koneč,ně následují 'zprávy z míst, nov(\zákony
a naří:zeni. t.ýkajíci s·e měřic,tví. polního a lesního hospordáJíství,agwárníc.h
reforem a 'Pod. a přehled soudoM odlhorné lite·ratury.
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Musorin.

Nové knihy.
čes·koslovenská
vlastivěda:
Díl L str. ·227-254. DT. B. Š aJ o'm, O!ll: Ma'pogr'afie.
Díl IX .. s,tr. 565---'-600. Ing. J. Va ně č e k: Tec,hnika v s,amosprávě
(Urbanismu's).
K a d e ř á be k . K I í m a - K o u n o v s k ý: Deskr'ptivni
j!eometrie. Díl 1., str. 420.
Cena hrož. 92 K,č. Vydala Jednota matematiků
a fysiků, Pmha 1929.
Výroční zpráva čs. nár. rady hadatelské
za správní rok 1929 v Praze tiskem AI.
Wiesnera.
Praha
1930. (Strana
10-14
podává posudek
o nové základní
síti čSR.)
G. S 'c h e w i o r: HlIfstafeln zur Bearl>eitunl!; von MeliOt'ationsentwiirfen.
III. vydání.
Vyda,l P. Parrey, Berlín 1930. Cena 20 marek.
.
Tng. O t toM
a I e k: Ein B.••itralt zur Auflosung Iinearer G1eichungen
mit mehreren Unbekannten.
1. díl. Na skladě u fy Calvesche
Universitats·
Buchhandlung,
Prag.
W. E w a Id:
Die optil'che Werkstatt.
Arbeitsverfahren
und
PrUfungsmethoden.
Vydal Boerntrager,
Berlín 1930. Cena 20 Mk.
.
Vojensko-teehnické

Odborná pojednánI v časopisech.
zprávy.
č.· 3. Kpt. S o u sed í k: Naše nová

pano-ramatická

ko·

mora.
PozemJková reforma. Č. 1-2. Ing. J.R <l. j t if: Vývoj katastoru býva,lé monarchie
a
Čegkosloven&ka seZlřet<fJ~em na Rumull'l>ko (část L). Dokončení v čísle 3-4.
Przegl,!d mierniezy.
Č. 2. K o I a n o w s k i: Nový způsob určení
povrchu
souřadnicemi. - S m o I e JÍ s k í: Úvahy o zaknihováni.
K u b i c k i: O přiměřené
Íthradě
za konání měřických
praci. - Č. 3. S.: O potřebě
úpravy
práv
civilních
zeměměřičů.
Na p i e r k o w s k i: Nedostatky
metod měřických
při provádění
pozemkové
re_'
formy. Jel e c: Výroba betonových
úsporných
znaků
hraničních.
Č. 4. P i aiie c k i: Moderní metody
a přístroje
fotogrametrické.
- V I o c e v s k i: Tachometrické
výkresy
D cos' a., D cos a. sina. - K o I li- n o'w s k i: Optický dálkoměr
KeTll~Y·
.
Journa1 des Géomětres et Expert3 Fran\lais. Č. 113 Qbře.zen). Sur le bor.nag-e. - La
conservation
des petits 'P'T0priétés et leur formltion
au Danemark. B a tf .o t: Théodolite
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Henri vYUd ,pour triangulationdt>
prem:er etdu deuxieme ordre. - Č. 114. R en é D a ng e r: L"enseignement.
- Týž:
Urbanis.nus. La conselvation
des petites propriétés
et leur formation au Danemark.
.'
',,Merniecibas un Kulturtechnikas
Vestnes·s. Č. 3. Da u g li] i s: Deset let trvání~eměměřičsk."ého spolku v Lotyšsku. - Z v e j n í eks:
Poznámky
o činnosti
zeměměřičského
f'POlku v !prvních pěti letec'hI.· - D a ug u I í s : Rižská po'rada zeměměřičŮ! a úředniků o povemkové reformě v Lotyšsku, Estonsku a Litvě.
Vermessungstechnische
Rtindschau. Č. 8. Fi s c her:
Konec z č. 7: Vermessungstechni&ehes aus den Mitteilllngen des Reichsamtes
fti·r Lanrles.aufnahme. Č. 9. Wa gne r: Da,s Heimstattenre,cht.
K ad e n: Richtungshest"mmung1en
im Berglhau oder in
Tunneloouten
(31 dok.).
-ec.
Stavební rádce. Č. 107. Námitky proti vyvlastněni ,pozem.ku (str. 47) ....
stavebník
nemá. povinnosti říditi se čárou stavebni .... (N. S . .8. ze dne 27. listop3!du 1929, č. 21.2(5).
Č. 109. S t i e g I e r: Rozmnožováni
plánu v plano.gram (a č. 110).
-ec
Tech~'cký obzor. Č. 8. Z e len ý: Ulice (12 obr.). Nednáška
SIA.
-ec
Lesnická Práce. Č. 4. Dr. A. Ti c h ý: N~které nové drobnůstky
z měřické praxe.
Slovenský Denník z 25. dubna. Ing. H. K I u s á č e k: Dunaj ako štátna hranica
medzi Čsl. republikou
a MacTarskem.
.
Věstn!k pro vodní hospodářství.
Č. 3. Ing. V. R o sen k ran z:
Vytyčování
oblouku kruhového
a parabolického
pomocí nomogramů.
Zprávy veř. služby technické. Č. 9. Sem e rád:
Fotogrametrické
'zaměření území
pro vodni nádrž u Kniriiček (9 ohr.. pokrač. příště).
-ec.
Stadt und Síedlunl(. Č. 5. S t ti r z e n a c .k e r: K!leínstadte und. Thahanten. - Č. 6.
Ran c k: O>ber die Fina.nzierung von Altstadt-SanierulllI;en.
V každém sešítě je literámí přehled. zpra,covaný "Deutsc-hes ArchIv mr Siedlungswesen".
Stlidte:bau. Č. 4. G 'e i s sl e r: Zum Rei~hs_Spielplatz,gesetz.
B u e r ,ba u ID: Zwei
Pa,rkanlagen im Industdegebiet.
-ec.
Osterreichische
Z. f. V. Č. 2. H e 11 e b 1':.1 n d:
OsteI'Teí-chs Ante'l
an den Fortschrritten des Vermes,suIIJg-s.wesens in den Jetzten 50 Jahren. - Roh r er: Die Katasteraufnahmen im BurgenlaJlde. - Ul b r i c h: Theori,e der Umfahrungsplanimet.er ... (pokr.).

-ec.
Zeitschrift f. Vermessunj,{swesen. Č. 8. .B ran den lY u r g-: Bestimmung
de·s Grenz·fehIers 'Zw'schen einem auf der Karte whgegl'iffenen und einemortlich
ermittelt.en Lltng-enma,tI. - S o 1dat:
Abste,cken einer 'S-Kurv8 mít Zwischlengende.
- Č. 9. T a u ber:
ZusammensteUung
einiger Grundhegriffe. auf d8m Geoďd und Í,hre g-raphische Versínulichung.
c- Sc hro der:
Grundeigentum
und Fluc.ht:inienpIan. - Sc ft m tJ 1 z: Da,s neUB ReichsB:aulandgesetz.
'
-ec.

Zprávy odborné.
Resoluce

jednomyslně

usnesená

na řádné valné schůzi
dne 16. března 1930.

Spolku

čs. zeměměřičů

v Praze

Zeměměřičská
agenda .ministerstva
veřejných
prací
soustředěna
jest až dosud
v odboru III. B, v odděleníc'h ,.D" hraničním a "G" zeměměřičském
tohoto ministerstva.
Měřičtí úředníci obstarávají
zde službu jak konceptní,
tak odborně
technickou,
styčnou
s agendou ostatních.
vysokoškolsky
vzdělaných,
kategorií
úřednictva;'
přes to
však nebylo na ně pamatováno
při org-anisaci služby v min. veř. prací a nebylo jim
vyhrazeno
žádné z míst přednostů
Oddělení se zeměměřičskou
agendou.
Je patrným důsledkem toho, že. ač platový zákon ze dne 24. června 1926 dává
možnost systemisování
pro měřičské úředníky·kategorie I c - míst v platových stupnicích
1.-VI., nebylo
pro měřičské
úředníky
použito
tohoto
ustanoveni
platového
'Zákona a místa pro ně systemisována
byla pouze v pla.tových stupnicích
IV.- VI., a
žádné místo ve stupnicích I.-III.
Obojí uvedené
okolnosti
znamenají
těžkou křivdu, z'působenou
měřičským
úřed-.
'níkům v ministerstvu
veř. Ipra,ci. žádáme tudíž:
1. Aby zeměměřičská
služba v ministerstvu
veřejných
prací byla konečně osamostatněilaa
řádně vybudována.
jak toho zasluhuje tato důležitá složka veřejné správy;
veškerá mí$ta včetně míst přednostů
v odděleních
se zeměměřičskou
agendou,
aby
byla vyhrazena
zeměměřičům-odborníkům
a tito tím konečně postaveni na roveň ostatním
skUpinám úřednictva
s vysokoškolským
vzděláním. Opatření toto je příkazem nejen všeobecně uznávaných
zvyklostí
státní administrativy,
nýbrž i všude zdůrazňované
ra.cionalisace státní správy.
2. Aby měřičským
úředníkům' ministerstva
veřejných prací dostalo se podle usta:nc)Vení platového zákona ze dne 24. června 1926 systemisovaných
míst, rozvrstvených
'''Iplatových
stupnicích
1.-VI. stejným způsobem, jako se stalo u ostatních
kategorií
vysokoškolského
úřednictva.
!
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Tím byl by odstraněn nepříznivý a nepochopitelný stav zeměměřičů v ministerstvu
veř~ prací, že jejich vedoucím orgánem není zeměměřič,
což' jistě neprospívá
chodu
služby.
Zeměniěličská aJ!enda při ministerstvu veřejných prací.
MJj'l1Jiste'1"Stvo
veřejných p'rad
uznaJo Z:1 dohré, odrp1ověděti v Č. 4. "Zem. V." na.
článek ·z č. 2. tohoto časopisu ato
způsobem, který vylučuje k:lJžd'Ourpochyibnost o tom,
že nemá úmyslu vyhověti oprávněným
stíznostem zemčmě!·ičů. Naopak M. V. P. STIa.Žt
s'e dokázati, že agenda ·oddělení D - hranicni'llo spl.ldá do ohoru působnO>l>tistáJtních
technikli v p'r,vé řadě, v menší míře pák t'eprve do oboru 'Zeměměřičů, a dále, že nynějlŠj
organisací odděleni G zeměmHičsk'ého - ne'Jt:1la sez8illlěmě·ř:čŮ'!ll 'Žádná ik.řivda.
Aby zeměměřičská veř'ejnostbyla
s'právně infoTll1'ována, dlužno ;blíže příhlédnoutI
jednak k úřednímu vymeze,ní al<;endy, jednak k: jednotJlivým vý,vodum odpovědi ministelfstva veře~. pmcí; tu 'pak jeví se, skutečný stav věcí takto:
P()Ikud
jde' o oddělení
D - hraniční:
Podle rozvrhu agendy min. veř.
prací náJ>eží do působnosti oddělení D IpředeVlším "věci, souvisejkí s určením, vytýčením,
omezníkováním,
revisí, udržováním
'ae.videnc.í ,státních hmnic".
Citovaný text je vzat
z ustg,noveillJí čl, I. ·zákona ze dne 30. června 1921, č. 245 Sb.z.
a n., ,kterým se tyto
z.áležiJtosti soustřeďují v M. V. P.
to na dobu, "po kterou se provádě,i,i rozhra:niěovací
ustanoven,í mímvý'c.h smluv". Ze samého tO~lO'to výčtu je zřejmo, že jde o záležitolsti
~Thčně 'zeměměTiěslk:é>,prováděné
zeměměřiči jak v době ;působnosti delímitdčních komisí
čiJi v daM prD!váilěni rozhraničovackh
ustanovení mírový,ch smluv, tak nyní, kdy doba;
tato minul~; rovněž y hudoucnoslti mohou býti tyto věci Iprovádiěny jedině zeměměřiči
jako odOOtrnJky.
S tím souvisejí těsně dalši části age'lldy odlděl. D. t. j. "vybuoováni
sluŽlby pI)
stránce osobní i věcné, evidence hraničního ·kred:tu a zkoumáni úČitů za wz,hil'laničovací
výdlllje". Ani zde nelze tvrdi.ti, že by tyto záIežitOlsti nemohli vésti zeměměřiči, n.aopak',
vzhledem ok okolnosti, že hraniční slu~ba by/a, j.e,~,ta bude vždy ohstarává,na zeměmě'řiči,
přičí se, zejména pokud jde o věci oSOlbní, všeo,becně uzná,vaným' 'zásadám státní wminisltrativy, aby O' oS{)lbnich věcech úředníků j.edné kiategorie T()IZ,hiodova;liúředníci ka,tegorie jiné.
Zbý.vá. tudíž jeiítě ,,:součinnost při sjednávání
mezinárodnkh
smluv,
vyplývající
z rozhraničeni ne'bo s ním souvisící a vypra.cová,ní instrukcí
k tomú (?); Ipd'ezikiušování
ná.vrhtl na úpmvu hraničn.ích vodních toků s :hlediska státních
h:ranic". A tu dlužno
zduI11'Zlliti tOlto: Sjedíná!vání (a tudíž i příprava.) me'ZináJrodlll~ch'smluv o úpravě pohraničních otázek ne'P'řís~u'Ší oddělení D m:n. veř. prací, nýb~'ž (Jlilinomocníku, českosJov. vládou
ZV'IMť k tomuto účelu jmlflnoJVanému; ten při h í r á si íkf d'ešellÍ nejor1Íznějších otázek,
v hraničních smlouvác.hJ řešených, odborníky v·ždy zpd'islušný,ch institucí, do jichž oboru
projednáv.wru1 materie patří.
Oddělení D -~ hraniční - přichází tu tudí~ v úva,hu jedině
pokud se j'edná oolt4ziky, souvisejic.í s určením, vytý'č6ním, mnezníkovánim,
revisí,. udržováním a evidencí ,státníchhranie;
všechDy os/tatni otá~ky náleží do 'pů'Bobn,osti jin.ý.ch
oddělení M. V. P. ueho jiných miniJSterstev. Ve
věce,ch
vodohospodálřsk}'ch
rmlhoduj'C
náw!l' vod'o:hospodářs.kéiho odboru, ve, věc,ec,h vodoprávních
vodních právníiku, ve věcech
rybářských
oďborníJkli rybářských,
ve věcech
že'lezničnkh
odihomíkli železničníc,h, ve
vOOe:c;hcelniob odhorníků fin:lJillJčnícl1,ve věcech
poHcejnich
ministers.tvo
vnitra.
atd.
Odkazováním tedy na tuto -velmi různo/roMu agendu jiných oddělení a jinýich ministerstev, jež je olboru státníchi techniků mnohdy ciz.í, nelve nillÚ,e'l'I.lkdiovozovati nutnost, aby
v čele hraničního oddělení stál úřednik stlitní stavelblllí sJužby. Nelze pře'c zde 1lJp1atňovatI
přežitky
dávno minulých
doib, kdy státní technik musel rozhodova.ti o nejruznějšíCih

a

v~ob,

.

V Bousednich ,státech, s nimíž hraniční smlouvy
se sjednávadí. neexistuje
žádné
zv,lálŠt,ní oddělení p'l'o příp1'lavu hl'lan:čních smluv, nýbrž vládou jmenovanému
dele,gátu
Beprostě
v !lJoří,padecihpotřeby Ipd'idělíodhornici
z přislušny,ch r<esorlt.ůJk součinnosti,
kteřtí jinak věnují se s.vému stálému zaměstnání.
Že de facito tomu je až dosud jinak
u nás, stah; se snl3.d tím~ :že oddělení D O'svo.iilo .si z čistě náhodné oiko'lnO'sti. že čsl.
plnomocnÍJk p'l'o ihrallliiČní smlouvy je' 'zároveň <přednolltoll odhoru, do, něhož odd'ělení D
je včleněno, úlohu jakéhosi
s e k r e' t a r i á t u,z
P l' o s tře dok: ují c í h o m e 'zi čs 1d!elegátem
a odděleními
a ministerstvy,
které svými zá,stupci (experty)
se zúčastni jednání.
Ani v budoucnosti nemůže a nehude. míti pro p.rO'Vádění ustanovení
h1'3.niČill'ÍclI
smluv, pokud souvisejí 'S6 zájmy hrani,čními, oddělení D jiné půsO'bnosti než onu, kte~á
vy,pllývá z jeho určení pro "r.evÍ'si, udržování
ae,videnci
státních hranic"; o weeihlllY
ostatní zá!ež:toBti budou se &t.arati p,řislušné a přesně 'stJanovené odborné resorty jiné,
tedy i o sjednání ,předlpoJdJadiů k ,periodickému
ul1čení poJhyblivé hranice .ve vodních
tocích i QIJl/řipadné prezkoušení
p'l'ojektů úprav na hraničních vodních todchpo
S1tránce
voooho8pOdái.ské :a vodloprávní ve smy,sJu § 8 'zákoilllJ Č. 245/21, podle něhož vydání· vodoprá.vního :pov()llení je vázáno na souhJa.s M. V. P., ostatně však Ipouze ,-po dobu provádění
1'()IZ,hraničovacích UE.tanovení mÍll'ových smluv".
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To tadOO je jasně dokumentováno
ustanoveními,
hraniěních
smluv až dosud' sjednanýcll a k' soovlíJ.enízákonoo.lámým
siborfim předlloženýéhJ tisk pof'daJ1iooké SněmoV'llY
ě. 293/30 -'-, V nichž bez výjimky je ministerstvu
veřejnýc.h
prací (odd. D) vy'hraženo
pouze usoeihováním-aničních
-dokumentů. a přímá
součinnost
s korespondujíc.ími
úřady
s1)usednich stá'tít pbllJze ve věcech: ud.11Žování, evidence,
reviBe a oprav hIlamiční dema;rka.ce, tedy ve věooch čÍ'stěz,eměměřiČských.
Pokwdl jde o technickou
ag-cndu podJéhJající odd. D, potvrzuje
M. V" P. samo, že
vešikeré 'PlI'á.oo, jež mohou přicházeti
v úVJ,hu, jsou ,pra,c,emi. zeměměřičSlkými
až na
Uirčitou ,čáJst prlací na ře-ce Tis.e; tyto· poslední Iplrá,ce, jak již nahoře pIOdoooe-no, budou pro'V'edelllY pravd,ěípodobně
rp,říslušlllým vodohospodářským
úřadem.
Zežádnélro
hlediska oolze tudíž dovoditi, ,že by hraniční
oddělelliÍlM.
Vi. P. nemohlo a nemě,lo býti svěře'!JIo měřickémuú,ředníku,
na-opak: jest ohs,wzení j'eho měřicikým
úředníkem
přikla;zem jak ekonomisa,ce
státní 'správy, truk Ipřijatých a uzná'Vlaný,clh Horem
'l€ijména po s1Jrámcezáležitosti
oSOibnich, stejně jatk: dáolepodrob<něji dovoz,eno při odd. G.
Pokud!
jde
o' odděleni
G - zeměměřičské:
Je 'sl;ce pravda,
že jsou
y. nynější dohě obs.azena vš'echna Wlllěměři~ská
mí'sta v M.· V. P.; nespravOOlivosrtvůči
2eměměřičůmlllpočívá
v,šak v tom,že,
'tato mils,ta jsou vesměs v niziKých p,lato,vých stupnicicll a že 'sted:ně jako u odd. D jim nebylo vyhrazeno
místo přednosty
tohoto oddělení,
kter<á.žto olmlnollt U'l'čitě hrál:a. rozhodující
roli pŤÍ roz,vrhoválliÍ ,systelI1Ísoyaný>clh míst pro
iněřleké úředníky.
,
Otk'olnO'st, že nynějlŠí přednosta
zeměměřičského
oddělení !Il!eiZllil:Jirá·žádné m.ísto ve
statu I c, ničeho ne()<Bpravedlňuj~, :IlruOlpra,kprávě proto, že není úředníkem skupiny I c, neměl nikdy býti. }JIO'Sltavenv ,čelo zeměměřičského
oddělení, jednak: 'z důvoo'ů již. dříve uvedenyc,h, že nemaj,j v iZá~ežitostech jedné kategOTie úředmctV'30fo'Zlhodovati
úředniCli k'atrgorie jiné, jedll'ak z dri'lNodŮJ,zjedn.odušení a zlevněni stá.tnísrprávy;
úředmk pll!tříci ureité
k3JtC'gorii (v daném přílpwlě I h), má býti také úplně využit pll'O potřeby
slllJžhy v.orboru
této kategOlrie, koo'rá jediné může dokonale zhodnotiti všechny je-ho zkušenosti
a z.IlJ110sti.
:Méně 'mohlo by hýti ilnad namítáno.
kdyby Idotyčný úřednik
byl přeřazen
do mě~
řiclké Slkupdny I,c,; nelstalo-li se tak, :nutno to ,považovati
za důkruz, že ,agend3Jodděllení
'Zeměměřičskéiho je Ipflnocennýmr oborem pů'srobnostipTo
úředníky
kll.tegoríe lb, a vtom
';případě ma,jí pruk' zajisté v:šic,hni úředníci tohoto odděle!lÍBtejný
nárok ll'a zařá:ze-ní do výše
bono:rované
skupiny lb.
'
.Te zde vlŠak ještě j;:ná otá,zka. Vzhledem
k vědecké
součinnosti
zeměmě>řič sik'ého
'Oddělení v geodetických
otáJzkálch měl by přednosta t.oihoto oddělení býtli spadelní vysokoikolskou
iptřípra,vou plně při'pra,yen pro tento úkol. Torho, jak známo, však nCip'Oskytuje
abso,lvovaní ani stavebnÍllO, ani kulturního
inženýr&tvJ;, nÝ'b<rž jediné
oahsolvO'vání studia
'Zeměměřičského.
Autorisační
zkoU;šk:a :pro civilní techniky - tedy i zeměměřičsM
- je
'ZkOl,lškou ráJzu administrativně~odboTllého
*). Zeměměřičská
praxe rS/ama. nemůže-ani
v Č
SR. nlalm-aditi ned'ost.ate']~ p,růka,zu o vykonání ť,tudia organisovaného
na basi vědecké.
Jie si tudíž :přáti, aby miniBterst,vo' yeřejnÝ'ch 'P'I'aCÍ ne'pustilose
z,řetele žádnou ze
we uvedernýloo O1ko1ností 3J přik,ročilo konečně k trukové úpra,vě samos,tatnéz,eměměřičské
služby ve svém rellortu, alby mě'ř. úředníkům dostraJo se ,hodnocení a malterierlně i morálně
rovnocenného
pOlstavení s oota.tními katC'g"o'riemi techn:ckéhoúředinictva,
jak od ministoerstva te:ooniky 81Plra,vŮlvaiIléhočs. oze-měměřiči o,če!káyaJ1i a dosud Oičedmv.aji. Že se tak už
dáV1Ilo ne'Elta!o, není ;pře,ce vinou z,eměměřičský>c!h organisaci,
které 'zajis,té by miw's.t.erstvo
y.eřej:nýCih prací ze v:šech sil IPod:porovaly, nyní jáJIDo'V'ždoy,o,všremza přoopo1ldJadu, že kr0m.ě
dosažení ve:ře~i'!lého '~ájmu dostane se i jejich 1YřiSrlrušníkíim po právu
aspoň Sl"ovnateJntl'
t3Jko'Vého porsta'V'ení, jJalkJé ostaltní ikatelgoríe vysokolŠkolskéiho úrřed!nictva d'ávno již 'zauiímaJi a jaké ve skute;ooŮ'srti v řadě kulturních
státůz,eměměř'čůrn.
již b~o přiznáno.
Že
,u nás Slkutooně až dosUJď Mby[o buď lpIOd'o'ZuIhěnínerb do,bré vůle Iki činůim,.o tom svědčí
nejlé1J!ElfaJkť,že mÍilllÍistell'5tvo veřejných praJCínedJalo zeměměřičům
ani toho, co jim dáti
mohlo bez jakýClhkoliv I!l'esuálz.í**) a že .tím tpOstave>IÚ zeměměři,čů v jeho službách
je
tak ubohým, jako v žádném jiném resortu, třeoos techniky nespravowtném.
Za takových
~kolnO's:tí ovšem ,spolk1ojeni býrti 'Ilemohoo a nehudou, dokud f'le jmu: na IllÍistŮ' prázdných
sJ1ihů a vyhýbavýcih
v:ělt nedOB,bne dokonaJé
ÚiplTavy celózeměměřičské
!slu~!J.y, která
spad3i v prnvomoc ministerstva
yeřejlnýlch prací, a náJležitéiho ocenění od!OOrnýoh znalostí,
jež S/e obrálží v Úiřoonícrh hodno,&tech a postavení.
Agrimensor.

V Br ně 20. duíhna 1930.
*) NáJZor jed!no,t1ivého 'zkušehnírho komisaře, ·že lize aUJt. zddoušku povra.rovati za jaJ,ýlsi
d:oktoll"át, je privá,tnfm nekri,tickým
nJálpaJd.em,jíilnž snad lze. pllsohiti naduše,VllÍ'
rozpolo,Žie'n'ÍOOamdidiátů' auto:rísace, případně
yY/světJliti přísnolS,t examinatorovu,
nikoli V1ŠIakdůvodem' pof,řeni účele ,a d'twha, :p,ředpisŮ! o autor. zkoušká,ch. .
'
,
. *) Ne1jsroI1Ší z,emi\1ně řl<ču ministelTstva veřejnýoo . !Jl'ťaJC\Í
. nedlosáJ1ne ani té p1l.tové
8tU1J)l1iJce, jd::óÚiřed,lnik muooblDli třídy II. Jak Mdně jsou plat. Sltupnicemi !hodp.ooeniie:meměřiči 7.iems/kýtch Ú!ř.adlů!,ječteruí.řům
Z. V.jižqmámo,
a miniJsAJe'I'íl:tY<)ve!řejnÝ'~hiP't~cí
sotV31 vyv:rátí,že
ono nemělo vliv li na syswmĎJSi3Jcinflst zeměměřičSlkýchi v zemi. úřadech.
1
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Veřejná soutěi 00 regulační a zastavovací. úpravu části 8tarébo města Bratislavy
v okolí Michal. věže. B:aťův ,projekt stavby' obchodního domu na ná,roži HUJrOOnovanáměstí
a MichaJll3ké ulice, donnti~ mě:s~y
sta.ve·bní a jJ·amátt!wvý úřad ke konečnému rG'lhodnultí,
má-li '00 povoJiti stavba. O'bClhodinihodomu :b€zohledu na nejbliž.ší okolí aneb povoliti stavbu
na !podkladě reg-ulační azastavovad
úpravy ce,lé čt.vrtě s ohledem na historický ní;z a
význam č.á!sti starého města. Tato ,čtvrt byla chra:n.ič,e,'ná: župním ,a Hurbanovým náměstím, .
:F1I'anti,škánskóu, Umooniékou,
Mich'aIskou, Ba,štovou a Klar:'skou ulicí.
Baťův 'projeJ,t sám rna,zna.čHdvě možné Ij.lasáže, a[e jen na v:I:astním pO'z.emku, aniž by
se staral o mo'Žné vyúsltěni v Zám€čnické ulhi směrem na :F1.ran1JÍiŠkánské
náměstí. PŮ1sooonímp~mátkového
ú1řadu, tk:terý si vymohl vyslání l1:,e'C!llnickéihlO
znake
ochrany památ.eik
profe'SIOra ll!r<'lh.Dr. techn. K. Ktihrnaz Prahy do Bira,tisil::wya MaS·llJTYkovy'aikad'emie ,práce,
byla vypsána uvedlená soutě:ž.
Dle JlIŮrvodnihonávrhu reg-ula'čního oddětlení městského st:;wehního úřadu měl k'lždý
účas(mík vyhotQ·viti jeidnu variantu se za.cfhov:án'Ímllpamáltel]"a druhá va'rianta. měla, řešit
regUJlaci s volným uvážením, kt·e:ré památky :se mají Z!adlOvat. Tento náv:rh ale neměl
dŮlsti 'zastánců v regula,ční komisi a vypsala se tedy !wutě'ž, dle kteil"é určH-é Istav,hy musely 'se ZIa,chova,t, a sie;e': MicJJalská vě'ž, Mic.ha.lská hrána" celá ďisposke M1chaJská; .příkopy
s 'IllJOSiÍemv dn€'8nÍ ,Mřce. a ibašt:a. Dále dOPlOfUiČH
Ipamáltkový úřad se .oou,h[asem regulačmho oddělení :města k ochraně olhc\hodní dům Fomheimův, dům s lékárnou "U raka,", souoodní dům s Mich:alsikou věží, zasahujkí do Ba,štové uJ·:'ce, náro:žní dům v Michalské'J.
v Zámečnické uJici, potom 4 domy v Zámečnické ulici a Husi1Jsky ,dům ve :F1rantiškanské
u1lici. Js,outo bacr-okové 'stavbyze
xvrrl. a XWII. století.
Pomlll>cky 'Soutěže 'byly: a) sitnaě,ní plán v měřitku 1: 500 s výškovými kotami (hez
v'rstevnic), b) de.tai.1ní :půdorys M1c:halské vě'že 1: HlO, c) ~ot()lgTaf'cké ~1I1fu:nkyz celého
bloku,d) wWl!'h:yv~ásadě:povoj.ených
,sta,veh (Otchodnídům
&1,ťfiv a TauskéhlO), e) s·tav1eJ1méd~jiny města. B'1'IaItis[avy.
EQa·litocátměJ obsahova.ti: 1. púdorysné řešení c,elého bloku v měřítku 1: 500 s udlí.ním chIavníeh :rozměrů jednotlivých stavenIšť a &ta.veh, 2. p:ůdorY1s,néř·ešení okolí Michalské
věž,e y mm. 1: 50, 3.. podélné řez.y nivle[ety starých a na.v:l'hO'van;ý1chkomunika·cí (ulic,
palsáží, p,odloUlhí atd.) s udáním procenlta stoupání, 4. ip!otřehné pří>čné prof1y, 5. o:rtog-onálné
p'oMedy (ro1zvinuté) schl8lna.tickécelého
bloku, 6.zakres[ená
ná,V'11hůJdo foto'g;rafickýeh
s.nimků, 7. ,podrobná tec:hnická Zlp<fáva.
Hlavní dllr:a:z Mad[ se na rozře,šení komunikace pro ,p'ěIŠí.m0něuž
na vozovou kO'munlkaci. Žád:al:a.se asanaěn.í úprav:'J., tP.oku mezi ŽUip'ním nám. a B:a·štovou wlici, dále měly
na,Yrhy dbM llIe.i'vě1JšÍooslpodámosti a, možnosti l'eaHs.lce námětŮiza daný'c.h poměrů. Dále
se ješl1:,ěžádaly náv:rhy po stránc,e síavebně-administratívní
(hospodlámo!st a, :právní účinky).
Z toho je viděti; 'že vy:ho.věti VlŠem p'odm~nk:ám a po,ža·c!iavkům ·00 tak ome:wné ,plo&6
<:, za stáva.jícich te,rénních poměrů je tl'křka nemožné, co také doilCázala vlastně soutěž,
Ná'VThi,který ř,elŠil vO'zoV'ou komunikad,
nemO'h[ dhál1:.i:příHš pamáJte,k a dhá-li I~mátek,
t'lk byla vowvá komunNťa,oe většinou neproveditelná
sohled'em
na náklad a potom poměry ~.m€1rovéa vý.škové. Výškový rozdíl mezi v<lhO'd'21U1:do Michalské UHC8'- Baťův OIbchodní dům - a Michalské věže je 5 m. Nyn.ějŠí ,délka toho·to ús.eik:u - v bodě lomu je
<t 120 o - je 90 m; 'Přímá vzdálenost 73 m. VýJŠ'kový Tozdil mezi ŽU1lliím .nám. a Baštovou ulicí j,e též asi 5 m a ;průměrná ,ptímá vzdállenost 50 m. Podob[)Jě mezi HurhanO'vým námě'stím a Zámečnickou uilicí je výškový rozdíl zase asi 5 m a přímá vzdáilenost 60 m.
Město Bratislava vypsa.lo tři ceny a. to: Lc,ena. 8000 K1č,H.c·ena 5000K,č, III. 'c·ena
3000 Kč. Palná.tkový úřad (vlastně ministerstvo !Školství a, osvěty) rovněž tři eeny a to:
L .cena 3000 Kč, II. cena 2000 Kč. III. cema 1000 Kč 'be'z ohledu na udělenou cenu a :pořadí cen mě'sta Bmtis~avy. Porota k posouwní do,šilých návrhů ,bila jedenáJctičlenná.
Poněvawžžádný
'Z návrhů
nevyhovova,l .úplně požadavkům. poroty, nastínila porota
pro sta.vební úřad města HmtiS1lavy regula,cní a zastavo·vad Úlpmvu 'lI!a pod~ladě oceněný,clh nláVil"hů.Porota navrhla je1š'tě vla'SIÍ,nístudii vÚ!zo:vékom'llní!kace. pro kterou bude ale
zapotřehí podrohného zamě!ř'enÍ. . Tento, návrh vy,ž.adoval ,by ak velké oběti a je otáJzka,
jeSlÍli 00 také Iprovede.
Ceny měst$ 'byly porotou jedno,hlllJsně takto uděiJ.erny: I. a
cena sloučena. a po.lovinu ,součtu OIbd'ržeJ Ing. amb. V~od·těchHole.seh v Bratislavě a arch. J. Marek v Bratislavě, ITL 'Ce>IlUOlbdržell~'l'o:f.arch. Dr. K. Kuhn v Pr·alze.
S rO'ldělenímcen
pGmá.tk:Ovóh:oúřa.ďu (min. školstv,í a nár. osvěty) vyslovilJa 'Porota,
jednohlasně soUihJ:a,s,a to: I. a II. eena se opět SJloučila a !polOlvinu součtu obdržel areh.
J. Mmrek a Ing. H. Kl u·s áě e k, měř. komis:ař
zemského
úřadu,
0I1i13,
v Bra!l}slavě,
III. cenu prof. arch. Dr. techn; K. Kuhn v PrllJze. Dohromady byli čtyři účastníc; poctěm
ce·nam.i.
Zajima.vé je, že' ,byloc,elk'em prodáno 20 podkla-dŮ1 k ná.Vl'hům a účast,níků soutěže
bylo devět. Z těchto devíti byly v ,prvém kole tři ná.vrhy už vyloučeny.
Podkla,dy hyl0
IDQŽnOz:a.koujpli;tiuž :počáJtkem úno:ra a soutěž končila 22. března 1930. Bylo tedy k d:sposid přes sedm .týdnů.
Výsledelj{soutě~e
jeJ}!'ozeměměřiče'
čestný.
-na.

n.
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Upozorněni ilenům zájmových skupin S. I. A. X. sjezd čs. inženýrů v Praze
koná se ve dnech 19.-23. června. 1930. :lasedání zájmové skupiny zeměměříckých
inženýrfi koná se v pátek dne 20. června od 9 do 11 hodin v budově české techniky
na
Karlově náměstí. Zasedání je spojeno s přednáškou prof. Dr. J. Ryšavého "Nové úpravy
měřických
strojů". Přednáška
bude doprovozena ukázkami strojů a projekcemi. V sobotu
v 9 hodin zasedání sboru delegátů, v 10 hodin valné shromáždění. V neděli v 10'30 hod.'
slavnostní schůze v parlamentě,
československá
fotogrametrická
společn.ost. Dne 6. dubnat.
r. kon3!la se v za.seda>Cí
síni sihom IJl'rofeso~Slkéhočeského vysokého učení te'chnickéhOi ,v Praze p'()I~adní sc,hůze pro
Z3!lo~ení Če:SIk:osilovenské fotogrametrické
společnost.i za účas,ti 28 OSQb,SohůlZi zahájilo
10. hodl. prof. Ing, J. Petřík uvítáním piřítomnýdl, poukámal na velké !pokroky fotogramet,riea
na její význam v ruzný,oh oborech věd technickýdl
i Iprřirodních. Sdělil dále, že
omluviJ~i svou nepříto'lllnolst a plřejízdaru
dnešnímu jedm.,iní: Doc. Dr. Šaf<fánek, prof. Dr.
Tiahý 'Z Brna., h. <lioc. Ing. Vej'š1cký a [rma "Fotochema"
z HJ1oo,ce Králové. Palk: přečetl
Ing. 8rh:t Z1p>fáVU
o schůlzic,h přípravného výboru. Po krá,tikém úV10dě o potřeibě organisovatí i u nás užití foto'grametrie, poznamenal, že v ,prosinci minulooo mku sešel se na popud prof. Ing. Petříka a prof. Dr. Semeráda, přípravný vyhor, j€ihož členy hyli kromě obou
jmenovaných
prof. Dr. RJ"šavý, h. doc. Dr. Peterka,štá.bní
lm:pitán, kalpitán Sousedí:k a
vrchní techn, komis'l1ř IllIg. ,Srha. Pří,pravný výbor sestavi'l provolání, které mzeslal s Ip,řihláškami asi 180 ()1sohám a korporadm,
o nichž předpo!kládial,že
se'zaJjímají
o fotogramlJ'trii. Dosud ,došly 72 přiJMáJŠky za členy činné a .iedna za olem zakládajícíhú. Pří,pmvný
výbior ,sezval na dnešní s,chů:zi ony o'Soiby a. ko'rpo1race. kte.ré se Ipř:,hlástly. Se. souhlasem
přítomnýoh přečteny nej:prve stanovy a sch"álimy některé nové náiměrty, Usneseno IP'ředložiti dOlpllněl!lé s.tanovy k úřednímu schváaení, a ja,kmi:le dojde, hude svolán~ usta.vující
vahláoohŮil'e.
Čs. fotogrametrická
společnost. U s t a v ují c í val nás c h ů z e. Dne 18. května
t. r. konalo se v zasedací síni senátu čes. vys. učení tech. v Praze prvé valné shromáždění, které zahájeno bylo prof. Ing, Petříkem za přítomnosti 30 členů.
Prof. Ing. Petřík po uvítání přítomných přednesl výstižný historický
vývoj fotogrametrie, počínaje pracemi Laussedata
a prvých průkopníků
a pěstitelů
této moderní
metody měřické. Ke konci dochází k závěru, že doba a úkoly poválečné poskytly možnost vývoje jak fotogrametrie
letecké, tak pozemní a že fotogrametrie
uplatňuje
se
nejen v oboru zeměměřičském,
ale, i v jiných oborech.
Nato podal zprávu o činnosti přípravného výboru Ing. K. Srba. Popud k založení
společnosti vzešel od prof. Ing. Petříka a prof. Dr. Semerád:a, kte,ři v pmsinci r. 1929
spolu s prof. Dr. Ryšavým, Ing. Srbou, škpt. Dr. Peterkou
a kpt. Sousedíkem utvořili
přípravný
výbor, který vykonal všechny práce, nutné
k založení
společnosti.
Sdělil
dále, že stanovy společnosti, předložené ministerstvu
vnitra, byly jím dne 30, dubna
schváleny. Až dosud přihlásili se dva členové zakládající a to továrník Kolář z Modřan
a Fond důstojníků
voj. zeměp. ústavu. Přihlášených členů činných je 80. Pak provedena
byla aklamaci volba předsedy,' výborů a revisorů účtů. Zvoleni tito členové: předseda
prof. Ing. Petřík, za členy výboru: ·prof. Dr. Semerád, prof. Dr. Ryšavý, Ing. K. Srba,
Ing. Potužák, kpt. Sousedík, škpt. Dr. Peterka,
kpt.
Ing. Klega,
Ing. Kolomazník,
prof. Dr. Tichý, mjr. Mahr, Ing, Duchoslav, Ing. Kubík, Za revisory účtu: Ing. Krčmář
a Ing. Čunát.
Dále následoval
odborný referát hon. docenta
Dr. Peterky,
škpt. Voj. zeměp,
ústavu: "Nynější stav fotogrametrie
v Československu,"
Pokud
se týče' vykonaných
prací, tu připomíná, že dnešní výstavka
fotogrametrických
prací podává jen částečný
přehled, neboť pro nedostatek
času a místa nebylo možno pojati práce z jiných oborů.
Zmínil se o větších pracích fotogrametrických,
vykonaných
voj. zeměp, ústavem na
Vltavě, Hlučínsku, Těšínsku, případně i zaměření několika obcí pro účele urbanismu.
Uvedl, že velké práce fotogrametrické
p,rovedla též firma Ing,. Duchoslav, hlavně pro
min. veř. prací, a firma Zdeněk Kruliš. Poukázal
na obtíže vzniku výroby
fotogrametrických
strojů u ná~ ocenil snahy a činnost fy Kolář v Modřanech, jakož i majora
Mahra, původce nového automatického
restitučního
přístroje.
Zmínil se též o pracích
fotogrametrických
vys. školy technické v Bmě. vykonaných
pro přehradu
u Kníniček
a o pracích prof. Dr. Tichého pro účely lesnické. Na konec -zmínil se o programu, který
bude nutno sledovati v Československu.
'
Pak
přednesl
referát
kpt. Sousedík o fotogrametrických
strojích,
vy1'Obených
v Československu.
Z přednášky
byly patrny obtíže, které tento průmys,l u nás musil
překonávati,
ale bylo dosaženo zdařílých výsledků, kterými
se můžeme representovati
i v cizině. Je. to hlavně restituční
stroj, jehož původcem je mjr. Mahr a Ing. Khzar
a který vyrobila firma Kolář v Modřanech a dále jest to automatická
panoramatická
..komora, zhotovená touže firmou.Přednáiíející
uvedl teorii
restitučního
stroje,
který
předčí jednoduchostí
a t. zv. pátou volností i restitučnístl'oj
Zeissův.
L
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Pak ná&ledovalaprohlídka.
vý~tavky, kdtl ..předvedeny' byly oba zmíněné stroje,
vystaveny zdařilé práce voj. zeměp. ústavu. firmy Ing. Duchoslav, vys .. školy technické
v Brně a dělostřelecké měřické roty v Olomouci. Po prohlídce ustavil se v prvé schůzi
'výbor takto: Předseda: prof. J. Petřík; místopředseda:
prof. Dr. Semerád; 1. jednatel:
prof. Dr. Ryšavý, II. Ing. Srba; pokladník: Ing. Potužák; účetní: kpt. Sousedík;pořa~
datel: škpt. Dr .• Peterka; knihovník: kpt. Klaga; redaktor: Ing. Kolomazník;
další čle
nové: prof. Dr. Tichý, mjr. Mahr, Ing. Duchoslav, Ing. Kubík.
Zdařilý pril.běh valného shromáždění a zájem o fotogrametrii jest zárukou zdár-né
budoucnosti.
Zapsal Ing .. J. Srba. '
Zápis o výborové schůzi Zájmové skupiny zeměměřičské při S. I. A., odbor Praha~
kona.né dne 17. května 1930 v ústavu prof. J. Petříka.
Schůze byla zahájena za předsednictví Ing. Mandyse. Po čtení a schválení zápisu
o valné schůzi je předčítán dopis S. I. A., jímž sjezdový výbor žádá, aby skupina de·
legovala do výboru další 3-4 členy. Bylo ustanoveno delegovati vrch. měř. radu Ing.
Kavalíra a vrch. kom. Ing. Guldána z reprodukčního ústavu min. fin., kJpt. Ing. KlegU
z Voj. zeměp. ústavu a prof. Dr. Ryšavého. Dále bylo usneseno, že kolegové
budou
v Zeměměřičském Věstníku upozorněni na přednášku
prof. dr. Ryšavého
,,0 nových
úpravách měřických strojil.", která se koná dne 20. června 1930 dopoledne v budově
české techniky v Praze v rámci Sjezdu čs. inženýril..
Dalším předmětem
jednání
jest
zpráva prof. Petříka o jugoslavských
podmínkách pro civ. zeměměřiče, jichž český překlad byl předán Ing. Krejzovi. Dále bylo jednáno o problémech studia na zeměměřickém
inženýrství a o anketě, konané na českém vysokém učení techníckém.
Volných návrhů nebylo, předsedající konči proto o 17. hodině schůzi.
Zápis o výborové schůzi Spolku čs. zeměměřičů,
konané
dne 29. března 1930
v ústavu prof. Petříka .
. Omluvili se pp. Dr. Ryšavý, Ing. Sil.ra, Ing. Zuklín. Přečten a schválen zápis o poslr·dní výborové schůzi. Rovněž zápis o valne schůzi přečten a jeO malém dodatku vzat
na vědomí.
Valnou schil.zí bylo výboru uloženo. aby vypracoval
dvě resoluce, jichž návrhy
byly valné schil.zi podány. Předseda oznamuje, že jak resoluce, týkající se zeměměřičil.
v ministerstvu
veřejných praci, tak i resoluce Klubu měřických inženýril. města Prahy
o rozšíření studia budou vypracovány
a na příští výborové schil.zi předloženy k schvá· .
lení. Dále přikázáno výboru, aby rozhodl, má·li tvořící se Svaz zeměměřických
spolkil.
nésti v titulu "Svaz čs. inženýril. zeměměřických"
či "Svaz. čs. inženýril. měřických".
Po debatě, které se zúčastnili všichni přítomní, doporučen starý, dlouho již používaný
název "zeměměřický",
ježto též zákon mluví o zeměměřickém studiu a nařízení č. 148
z 12. května 1922 pro Slovensko a Podkarpatskou
Rus zná rovněž oprávněné zem ěměř i č e". Usneseno tedy, aby Svaz se nazýval "Svaz čs. inženýril. zeměměřických".
Konečně provedeny volby funkcionářil. do výboru nově zvolených. Jednatelem
zvolen prof. Dr. Ryšavý, zástupcem jeho Ing. Švec, pokladníkem
npor. Ing. Payer.
Ostatní funkcionáři zil.stávají ve svých dosavadních funkcích dále.
Volných návrhů nebylo,' proto předseda v 18 hodin schil.zi končí.
za:psal Ing. B. Pour.
Zápis o výborové schůzi Spolku čs. zeměměřičů, . konané
dne 17. května
1930
v ústavu prof. J. Petříka.
.
Schil.ze konala se za předsednictvi prof. Petříka a účastnili se jí pánové: Ing.
Klega, Krejza,
Payer,
Dr. Ryšavý,
Sil.ra, Fiker, do schil.ze se omluvili: Ing. Brandl
a Souček.
Po př~čteni a schválení zápisu o minulé výborové schil.zi přečtena byla resoluce
valné schůze ze dne 16. března 1930, týkající se úpravy zeměměřické služby u ministerc
stva veřejných prací. Resoluce byla schválena a bude podána presidiu ministerstva veřejných prací a předsedníctvu
ministerské rady. Resoluce o prohloubení
studia země·
rněřického, jejímž iniciátorem je Klub měř. inženýril. hlavního města Prahy, bude vypra- .
cována až po skončení ankety, která se právě nyní koná na českém vysokém učení
technickém v Praze. Prof. Petřík podává při této příležitosti zprávu o jednání této anc
kety studijní a ukazuje na .nedostatkyzeměměřického
studíjního programu. Nato podává
předseda spolku zprávu. že předsednictvo
Spolku čs. zeměměřičil. došla od ministerstva
zahraničních
věcí vyžádaná čísla úředního listu jugoslavského "Službene novine", obsa.
hující podmínky jugoslavské
vlády pro civilní zeměměřiče. Překlad ustanovení byl předán Ing. Krejzovi aby jich mohlo býti použito k informacím v Jednotě úř. aut. civ.
geometril..
Ježto volných návrhti není, končí předseda doslovem schůzi.

Z
1. června

redakce. Poněvadž podepsaný redaktor přeložen je z Hradce Králové dnem
t. r. do Brna, řiďte nyní příslušnou korespondenci na adresu: Brno, Údolní 44.
J. Ri1žička.
Za redakei zodpovídá Ing. Jo •. Růžička. Nakladatel: Spolek če.ko.loven.kýeh
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TI.kem Polygrafie v Brně.·
zeměmUlčil. v Praze.

