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Praktické zaměřování vztahuje se k horizontálnímu i vertíkál-
nímu znázornění polohy kolejového zařízení, objektů a terénu a k vy-
značení zařízení dráhy (detailu = výhybek, semaforů, terčí atd.),
majetkových hranic dráhy a soumezných pozemků i staveb. vý-
sledky skýtají podklad pro řešení různých projektů, pro sdělání
plánů k účelům služby stavební a udržovací a konečně pro pro-
vádění knihovního pořádku změn železniční držby.

Jak vidno, tvoří železniční plány podklad mnohostranné
služební agendy, i musí vyhovovati jak co do měřítka, tak i co do
přesnosti a úplnosti. Detail, důležitý pro železniční službu, jest ještě
v plánech (obvykle mimo kresbu) kotován, a to zpravidla na osu
dráhy °C= zastaničen).

Osa dráhy, vyznačená v každém železničním plánu, jeví se
všeobecně při jednokolejné trati jako osa koleje (střednice mezi kolej-
nicemi), při dvoukolejné pak jako střednice os obou kolejí. Ztotož-
ňuje se tudíž na běžné trati v přímé (v oblouku nikoli) s osóu želez-
ničního spodku (tělesa). Osa dráhy se tedy nejeví v přírodě, nýbrž
je to myšlená čára rovnoběžně vedená s některým kolejovým pásem,
a to v přímé s kterýmkoliv, v oblouku, kde je rozchod koleje větší,
s vnitřním (nepřevýšeným) pásem ve vzdálenosti, jež vyplývá
v přímé (obr. 1.). V nádraží, kde je vjezdná kolej zapojena do
staničních kolejí, přechází v některém stometrovníku (hektometru)
osa dráhy odskokem do výjezdné koleje. Při dvojkolejné dráze se
ve stanici jedna kolej "uhýbá" na staniční vzdálenost kolejí, a tu
jde osa dráhy rovnoběžně s "neuhnutou" kolejí. Jak známo, pod-
léhají koleje změnám polohy ať z důvodti povětrnostních či pro-
vozních (putování kolejnic); proto jeví se osa dráhy jako vyměřo-
vací základna pro staničení celého zařízení i pro určení majetkových
hranic jako pomyslná čára, postrádající úplně vlastností přináleže-
jících již k samému pojmu základny. Jejím ustálením se již někteří
praktici zabývali, ale otázka není dosud řešena.

Jako kolej, tak i osa dráhy bude sestávati z křivek a přímých
(tangent k těmto křivkám). Křivky (oblouky) jsou jednak části
kruhových křivek o rtizných poloměrech, jednak části kubických
parabol zvaných přechodnicemi. Tyto mají za účel pozvolně pře-
vésti vozidla z rovné o koleje do zakřivené a opačně. V obloucích ne-
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leží oba kolejové pásy jako v přímých ve stejné výšce a vnější pás
jest vzhledem k odstředivé síle položen oproti vnitřnímu poněkud
výše, čili je převýšen. Kubická parabola jako křivka prostorová
umožňuje praktické provedení převýšení, jež počíná při začátku této
křivky (místo úchylky od přimé) nulou a na jejím konci (při za-
čátku kruhového oblouku) dostoupí převýšení hodnoty předepsané
pro kružnici; poloměr křivosti přechodnice přejde v poloměr kruž-
nice a je proto tangenta položená v' tomto bodě společnou tečnou
přechodnice i kruhové křivky.

Vsunutí přechodnice vyžaduje, aby byl buď oblouk, vkonstruo-
vaný mezi oM tečny (přímé), posunut ve směru Dd průsečíku tečen
ke svému středu, aneb aby při nezměněné poloze oblouku byly
v opačném směru posunuty přímé (tečny). (Obr. 4.) Délka přechod-
nice je tudíž - dle předchozího - závislá na převýšení kruhového.
oblouku, jež opětně závisí na poloměru tohoto oblouku a na rych-
losti vozidel jej pojíždějících. Vzhledem k faktorům, jež jsou stano-
veny u železnic předpisy, jsou u drah po ruce tabulky pro vytyčo-
vání různým rychlostem odpovídajících přechodnic.

Považuje tuto zmínku za dostatečnou informaci pro praktiky,
nezabývající se těmito úlohami, chci v dalším naznačiti způsob
žádoucího zaměřování u železnic, jenž se sice podstatně liší od
dosavadního postupu u drah běžného, spočívá však na předpisech
pro polygonálné měření (t. zv. červená instrukce z r. 1907). Tento
způsob jeví se mi účelnějším, poněvadž je všestranně použitelným
a tim i úspornějším, jak co do pracovního nákladu, tak i energie,
jak osvětlím dále. Případné pokyny cílící k propracování, k účel-
nosti a racionelnósti práce, pokud jde i kritik} o nevhodnosti tohoto
způsobu milerád uvítám, jelikož chci vyvolati o věc zájem a vy-
tříbiti názory, řídě se pořekadly "všichni lidé všechno vědí". Jedině
součinností všech lze něco dobrého vytvořit.

Doposud se prováděly u všech drah polní vyměřovací práce
tak, že zaměřova,la každá skupina pro sebe částečnou situaci
způsobem, jaký jí pro daný úkol vyhovoval: pro projekt provádělo
ee samostatně měření kolejí polygonálně a situace tachymetricky,
ke katastrálnému provedení zaměřovalo se opět samostatně, a to
až do nedávné doby a někdy snad i doposud měřickým stolem.
Území dráhy, jež jako více méně široký pruh hadovitě prochází
parcelami, je Z valné části zaneseno do katastrálných map vadně.
Tuto okolnost by bylo lze vysvětliti jedině snad tím, že zaměřování
území dráhy stolem dálo se, abych tak řekl, grafickým po,lygoniso-
váním místně dobrým, vzhledem k celku však z příčin hadovitého
vedení trasy stočenýma pak snad tím, že knihovní pořádek byl
Bdělán na podkladě projektních plánů, odlišných od skutečného pro-
vedení. Z uvedeného vidno,že tříštěním opakovány tytéž práce,
tím pracovní energií mrháno a úmorná polní práce nezajištěním
znehodnocena.

Úmornost polních vyměřovacích praCí je každému praktik Ir
z vlastního názoru známa a u železnic je ještě stupňována obtížemi,
s jakými se výkonný technik při polníchpracech ,na trati setkává,
ježto pro zastavení trati vozidly,' nakupený materiál, budovy, vý-
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kopy a pod. nelze docíliti žádoucího průhledu. Poněvadž se zaměřují
koleje na otevřený polygon, jak z průběhu trasy a uvedených pře-
kážek vysvítá, měří se proto pro jeho kontrolu a výpočet oblouku
kromě postupných obvodových úhlů ještě obvodové úhly ob vrchol
(t. zv. trojúhelníkový systém měření úhlů). (Viz obr. 2., kde pří-
slušné visury označeny čerchovanou a tečkovanou čárou.) Vzhledem
ke zmíněným překážkám jeví se z příčin průhledu nutným voliti
kratší polygonové strany a tak rozmnožiti počet polygonových bodů.
Uváží-li se, že čilou dopravou a posunováním je již samo měření
postupných obvodových úhlů často nutným odsta.vováním stroje
se stanovisek, spojeno se značnou časovou ztrátou, nejeví se tento
trojúhelníkový způsob právě nejvýhodnějším, ale ani pro výpočet
nezbytným. Tento systém po·strádá úplně kontroly, byť i úhly
v jednotlivých trojúhelnících souhlasily, jelikož důležitým faktorem
jsou délky polygonových ,stran -- ne vždy po rovné půdě, ale po
štěrku a přes koleje měřené -, jež při největší péči jsou nepřesné,
poněvadž nelze jako v terénu docíliti stejnoměrného napínání pásma.
A měřilo-li by se latěmi, vyžadovalo by zaměřování neúměrné doby.

Výpočet souřadnic polygonových bodů děje se na tečny
(přímé) a nelze proto zjistiti, je-li polygon v dovolené mezi,
poněvadž nebývají ve většině případů délky tečen měřeny přímo.
Konečhě je nutna při tomto výpočtu souřadnic velká opatrnost,
aby bylo vyvarováno možné chybě při stanovení úhlů pro výpočet
fozdílůsouřadnic (dx a dy), jsou-li obvodové úhly blízko 180".

Přímo měřená data zapisují se do knížek osmerkového formátu,
jež po provedení úkolu se nearchivují a v nichž se více méně vyzná
pouze sdělavatel.

J"e proto nutno, aby v tomto směru byl zaveden jednotný
systém osvědčený již u jiných úřadů (zmíněná ínstrukce ministerstva
financí pro polygonální měření z r. 1907), poněvadž k všestrannému
použití výsledků polních prací a se zřením na značnou cenu, jak
vlastních (železničních), tak i soumezných pozemků k účelům dráhy
vykupovaných, hodí se u železnic jedině metoda trigonometricko-
polygonálná jako nejupotřebitelnější pro všechna řešení mnoho-
tvárných úloh jak k účelům železničním, tak i katastrálným.

Trigonometrická síť není však bohužel ještě tak hustá, aby
bylo po ruce dostatek trigonometrických bodů, mezi něž by bylo
lze vložiti polygonové tahy pro zaměření; proto nutno si vypomoci
v zaměřovaném úseku lokální triangulací danému účelu dostačující
a zvoliti za body této sítě pokud možno pevné a na správnost
kontrolované katastráIní body. K zaměření stačí úplně theodolit
o 20" nonické diferenci a vyrovnávací metoda grafická neb při-
bližná.

Zaměření úseku větši rozlohy vyskytuje se obyčejně při
zjištění stávajícího stavu kolejového zařízení nádraží a jeho okolí
k účelu rozšíření stanice neb pro vyhotovení· evidenčního staničního
plánu. Poněvadž je nádraží založeno v přímé, je obvykle k disposici
značná délka rovného kolejového pásu pro měření základny, jež
lze po kolejnicích provésti dobrým pásmem velice přesně a z této
základny vyvinouti místní trigonometrickou síť pro polygonisaci.
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(Obr. 5., základna V-VII.) Určení bodů I a IX jen ze stran II-III
a VI-VIII vyrovnaného obrazce II, III, VI, vln a TI a vyrovna-
ných měřených úhlů v trojúhelníku, k danému účelu přesností úplni
dostačí. Doporučuje se některou vhodnou stranu této sítě proměřiti
pro kontrolu v terénu (strana I-II, obr. 2.). Jako se snažíme voliti
katastráhiě identické body ·za body této místní trigonometrické sítě,
nepouštíme tuto okolnost se zřetele ani při volbě polygonových bodů.
Pro zaměření detailu i osy dráhy vede se polygonový tah na želez-
ničním tělese, poněvadž je tato vždy více či méně nad neb pod
úrovní terénu. Proto volíme pokud možno polygonové body (1-10,
obr. 5.) na spojnicích katastrálných pevných bodů aneb tak, aby
je bylo lze jinak katastrálně zajistiti. Čím více těchto polygonových
bodů se dá vynésti nezávisle na katastrální mapě, tím je docílem
souhlasu s mapou snazší a zakreslení jistější.

Aby vynaložená pracovní energie a náklad na polní práce,
jakož i získané výsledky nebyly do budoucna úplně ztraceny, je
příkazem každého svědomí tého vyměřovacího inženýra, aby všechny
body této základní vyměřovací sítě ještě před zaměřováním trvale
stabilisoval i na železničním tělese. Rovněž by měl celým svým
vlivem působiti na soumezníky, aby před vyměřováním sousední
pozemky ohraničili a býti jim radou nápomocen, jelikož musí --
má-li býti operát podkladem pro vyvlastnění - před započetím
měření í o sousedních pozemcích do plánu pojatých provésti šetření
dle § 420 obec. obč. zák. Byť nebylo vše v naší praksi tak ideálně
lehce proveditelným, nesmíme jen z pohodlnosti pouštět se zřetel u
obecný zájem jen proto, "že se to tak dříve nedělalo a železnice
také jezdila." Pak nejdeme vpřed, ale zpět, poněvadž se nám ne-
dostává manuelní zručnosti starých měřičů, cvičených ve vyměřo-
vacím umění skoro od útlého mládí. Pak byla by marnou naše
námaha a plahočení našich profesorů s posluchači, chceme-li pro-
váděti prak si netečně. Ústřední vyměřovací úřad, jenž měl tyto
otázky upraviti, bohužel ztroskotal na nepochopení věci, a proto
nutno, aby každý jedinec vykonal, seč jeho síly stačí.

Takovýmto cílevědomým postupem zajistíme labilnou osu
dráhy do budoucna i pro případ sesouvání železničního spodku
a v případných hraničních sporech bude nám lze lehce a správně
rozhodnouti. Pro případ budoucích dalších projektů neh reambulace
budéme míti na podkladě vyměřování hned po prvé poctivě odborně
vykonaného, ušetřeno mnoho namáhavé a nákladné polní práce.

Zaměřování a výpočty provádějme v ma,nuálech dle předpisů
pro polygonálné měření platných, aby by,lo docíleno všude jednot-
nosti a operát byl každému odborníku srozumitelným. Poněvadž ne-
bylo doposud u drah těchto kriterií dbáno, jak naznačeno předem,
domnívám se, že tímto naznačeným postupem docílilo by se žádou-
cího pro všechny služební účely. Účelnost a postup má osvě,tliti
tento nejjednodušší případ. .

Jest zaměřiti stanici s přilehlými pozemky a budovami k účelu
rozšíření a vyhotoviti plán stávajícího stavu. Předpokládám, že
z přimé vycházejí dva oblouky, jichž zakřivení v přírodě odpovídá
mčitému poloměru. Kolíky označující v přírodě funkce oblouků
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(radius, začátek a konec oblouku i přechodnice) scházejí. Vzcstup-
nice 1 : 500. .

Po dobrém zrekognoskování celého území změříme základnu
v přímé (obr. 5., V~VII) a vyvineme trojúhelníkovou síť. Polygon
podél osy dráhy volíme tak, aby vždy do každé přímé připadla
jedna polygonálná strana (V-VII, obr. 5.), aneb alespoň po jednom
polygonovém bodu, na němž by mohl býti měřen obvodový úhel
přímé s polygonálnou stranou, ku př. bod 1 (ob'r. 5.), poněvadž
strana 1-2 se neztotožňuje s přímou. Tyto body třeba přesně zu-
sta.ničiti na stometrovníky (hektometry). Z dalších polygonových
bodů snažíme se voliti alespoň tři v čistém (kruhovém) oblouku.
Je-li oblouk krátký, takže to není proveditelné, stává se výpočet
oblouku poněkud složitějším. Další polygony v terénu volíme vhodně
pro zaměření detaílu a již se zřením na přibližnou hranici příštího
výkupu (od V-VII směrem ke III-VI-IX, obr. 5.), aby snad tyto
body nepřipadly na· území určené k zasypání či k odkopání. Pro-
vedeme detailní zaměření na měřické linie pravoúhlými souřadnicemi,
3, to jak v terénu, tak i na tělesedráhy, pokud se týče oblouků
(při ostrých snad po 10 m, při plochých po 20 m vzdálenostech),
výhybek a j. detailního zařízení dráhy. Při zaměřování kolejí ode-
čítáváme obě koleje pro kontrolu. Po té provede se ku přesnému
označení polohy železničních zařízení (ku př. objektů, výhybek,
semaforů atd.) předepsané staničeni detailu po obou kolejových
pásech, z něhož aritmetický střed udává staničení po ose. Teoreticky
není tento postup úplně přesný, ale prakticky vyhovuje úplně, jelikož
je staničení v krajním případě udáno na 5 cm. Tím, že je základní
sít stabilisována, zanedbá se sice dosavadní předpis, ale neprovádl
ie velmi pracné á přece jen nepřesné zaměření souřadnicželeznič-
ních mezníků na osu dráhy jako zbytečné. Jich případné obnovení
na tomto navrhovaném základě bude méně pracným, než je tomu
při vytyčování jich od osy dráhy přes vysoké svahy a zásněžné
hráze, nehledě ani na její labilitu. Bylo-li by třeba označiti jich
polohu, vztaženou na kilometrování, stanoví se tato graficky.

V)-počet souřadnic všech bodů záměrné· sítě provede se na
jednu, účelu odpovídající stranu této sítě jako osu souřadnic (V-VII,
obr. 5.) dle předpisů t. zv. červené ínstrukce z roku 1907, dle níž
sef,tavují .se úhly pro výpočet rozdílů souřadnic (dx a dy) polygono-
vých bodů - oproti dosavad u železnic obvyklé praxi - skoro
mechanicky a jižník sám udává znaménko rozdílů souřadnic.

Jsou-li vypočítány souřadnice jen na jednu základnu a jedná-li
se jen o vynášení železničního originálu (1 : 1000), volíme si - ne-
lze-li vhodně početní základny použíti k vynášení -- libovolnou ,:"y-
nášecí základnu tak, aby byla co nejdelší, spojujíc dva libovoln{~
polyg-onové body a při tom co nejvýhodnější pro vynášení pořadnic
co nejkratších (obr. 5. spojnice bodů 2-9). Na tuto novou základnu
transformují se lehce vypočítané souřadnice, ježto jsou původně
určeny jen na jednu základnu.

Máme-li však vynášeti do katastrální mapy, pak volíme vy-
nášecí základnu - dle situace a pevných bodů buď jednu aneb i
více, je-li území na celých, po případě na několika listech - a pro
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vedeme odpovídající transformaci. Předem však kontroluje se délka
pro katastr určené vynášecí základny, jíž tvoří spojnice dvou na
správnost kontrolovaných pevných bodů, a to délkou vypočtenou
ze souřadnic těchto bodiL Z rozdílu, je-li v dovolené mezi, vypočte se
lineární deformace, s níž vyneseme detail. Jeví-li se proti očekávání
nesouhlas, volíme jiné body, ať polygonové či při detailu zaměřené,
jež musíme do zaměření pojmouti již z dťlvodu kontroly. Zdá-li se
. tento postup zdlouhavÝm, nmí tomu tak, jelikož počtem dojde se
dříve a snadněji k cíli než skutečným měřením dlouhých délek
v terénu ne vždy příznivém, jež je, objeví-li se nesouhlas, marnou
námahou.

Tímto postupem mnou docílené v}Tsledky v těžkém terénu
v Blansku na Moravě a v H. Dvořišti v Úechách byly až překvapu-
jící a obdivoval jsem e x a k t n o st měř i č ů .p ů vod ním a p y,
pracujících za poměrů daleko nepříznivějších.

Po sestrojení originálu v měřítku 1 : 1000 naznačeným způ-
sobem třeba k vůli jeho úplnosti stanoviti počtem pro osu koleje,
pokud jde dráhy, jak předpokládáno, scházejicí údaje, t. j. poloměr
. oblouku, začátek a konec oblouku a přechodnice. K tomuto výpočtu
použijeme již prvním výpočtem stanovených souřadnic a jižníků (obr. 2.):

1. Poloměr.
Ze souřadnic bodů 7 a 9 vypočtu délku 7-9 a G7-9'

Z ~ 7, 8, 9, 7 jeví se <t ď= G9-8 -- 119-7

a <t I)= GI-9 - G7-S'
Vztyčíme"li na polygonové strany 7--8 a 8-9 kolmice tak,

aby procházely středem O', jsou jimi tyto strany půleny a uzavírají
s poloměry vypočtené již úhly ď a 8 (kružnice vepsaná).

7--8
·-2-

Pak z ~ 8, O', 7, 8 : R = -. -,-,anebsm o
8-9

z ~ 8, O', 9, 8 : R = .2 .
SIn 5

Známe·-li poloměr, vypočte he rozdíl souřadnic (dy a dx)
středu O' vzhledem k souřadnicím bodu 8:

Gd-O'= GS-7 - (900 - o), aneb = (90 - 8) - (360 - I1s-9;,
čili = 0'8-9 - I) - 2700 ;

pak dy bodu O' = R sin Gs-o" dx hodu O'= R cos Gs-o"
K souřadnicím bodu 8 připočte se neb od nich odečte (dle

znamének) dy a dx a obdržíme souřadnice xo' a Yo' středu O'. Jelikož
bod VII je zastaničen na hektometr, určíme Yo' vzhledem k hekto-
metru.

Není-li možno voliti v čistém oblouku tři polygonové body,
bylo by nutno počítati radius Z měr, zjištěnýchpři detailním zamě-
ření oblouku na polygonovou stranu. Poněvadž oblouk nebývá v pří-
rod~ správně položen' (zmíněná již změna kolejí), nutno počítati
radius na několika místech. V takovém případě by se tedy výpočet
dál i přes to, že byly voleny tři polygonové body v čistém oblouku
na podkladu detailního zaměření na téže zásadě:
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Část oblouku je zamerena pravoúhl)'lIlÍ souřadnicemi na poly-
gonovou stranu 6-7 body a, b, c (obr. 3.). K výpočtu jeho polo-
měru volíme ku př, body 6, b, 7. Z dřívějšího výpočtu jsou známy
již souřadnice bodů 6 a 7 na základnu VI-VII. Nutno tudíž vy
počísti ještě souřadnice bodu b na tutéž základnu:

Z měřené úsečky a pořadn.ice bodu b (Ýb' X'b) plyne:
x'

tg cp:- Ý:; (16-b = (16-7 - cp a (j"-6 odlišný o 180°,

dYb = 6 - b . sin (1"-6} hl d k b d-- vz e em o u 6.
dXb = 6 - b . cos ť1b-6

Druhé řešení je stanovení
dy" a dXb vzhledem k bodu 7.

Dttlší postup jako v případě předchozím.
2. K určení d é 1k y pře c hod li i c e stanovíme posunuti

tečen m (ohr. 4.) : F _ F - m - x - R
1- - 01 •

Ve zmíněných tabulkách pro vytyčovaní přechodnic pro různé
rychlosti vyhledáme vypočitanému R příslušící hodnotu m, jež od-
povídá této počtem stanovené a v patřičné rubrice najdeme .délku
přechodnice. Odečteme-li jeji polovični hodnotu od Yo" stanovenému
vzhledem k hektometru, obdržíme staničení začátku; přičteme-li tuto
hodnotu, nabýváme staničení konce přechodnice, jenž je zároveň za-
čátkem kruhového oblouku (K. P=Z . O).

3. K určeni d é Ik y o b 1o u k u stanovime úhel křížení w (obr. 4.) :
w = 180 - 2 a; z pravoúhlého 6 IX-S-D-IX plyne:
<t 2 a= 90° -- ji; r = (1rx-s - 180°, pak 2 a= 270 - (1rx-s .

.cili w = (1rx--8 - 90°.
, ~:Je

Delka oblouku d=" R . w.
f? ~

Přičte-li se tato délka d ke kotě K. P Z . O, obdržíme !lta-
ničeni konce druhé přechodnicel(. P (u bodu IX, obr. 4.) a odečtením
délky přechodnice od této katy dospíváme ke staničení konce_
oblouku a začátku druhé přechodniée (K. 0= Z. P).

4. Jeví-li se vhodným určiti i v r c hol o b I o u k u, pak vy-
počte se z6. 8 - D - IX - 8 délka D8 a odečtením rozdílu úseček
bodů IX a O' nabýváme délky celé tečny oblouku. Rozřešením
nFO'8F vypočítáváme délku 0'8, jež zmenšena o R, udává délkuS.M
a pomocí této hodnoty a úhlu a vypočte se souřadníce vrcholu
oblouku M.

V praxi setkáváme se často s plány (zvláště z dob soukromé
"právy), v nichž je kotoiváno staničení teoretického začátku a konce
oblouku (Fi a F2, obr. 4.) s udáním poloměru R~ začátek a konec
přechodnice je pouze znázoměn. Nastane-li případ, že na určitém
místě trati je změněna původní osa dráhy (vsunut oblouk většího
poloměru), tu třeba hlavně k obnovení hranice dráhy, kotované
v popisu hranic na tuto starou osu, vytyčiti, pokud jde vynésti (což
je k tomuto účelu snadnějši) tuto původní osu. A tu nastává případ,
kde jsou data o přechodnicích neznámá, a jež nutno k určení sta,ré
osy stanoviti počtem.
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Známe-li všechna data nové osy, stanovíme délku tečen (resp.
v~dálenost bodu S [obr. 4.] od stometrovníku neb zastaničenéh()
bodu VII). Úhel křížení ro je stejný pro nový i starý ohlouk, poně-
vadž se směr hlavních tečen (přímých) nezměnil; ostatně jej l~e pro
~tarý ohlouk kontrolovati ~ kotované délky AA a známého R.
Z.6. S'O'F1S' (obr. 4.) vypočteme délku F1S' ze známého ro, a aR.
Pcněvadž staničellÍ bodu F1 je ki:ltováno, stanovíme vzdálenost hodu
S' od stometrovníku použitého pro bod S. Z rozdílu délky S
- stometrovník a S' -- stometrovník nabýváme hodnoty prŮ'
S -- S'; pak jeví se posunutí pomyslné tečny pro starý oblouk
m _ SS' sin a. Známe-li m, vyhledáme ostatní data v tabulkách pro
přechodnice.

Kdyby nebylo těchto tahulek po ruce, bylo hy nutno stanoviti
výpočtem délku přechodnice pro někdejší předpokládanou rychlost
zkusmo.

Pokusil jsem se naznačiti, jakou cestou hy hylo lze vyměřo-
Tací práce u železnic dle mého názoru koncentrovati a účelIlliji orga-
nisovati tak, ahy vyhovovaly všem účelům, jakož i ahy výsledky
polních prací do hudoucna zajistily. Pro nával prací nelze se žád-
nému techniku li železnic studiem této otázky intensivilě zabývati.
Nehylo hy nevěcným, kdyby správa tak velkého podniku, jako jsou
státní dráhy, zřídila po způsobu normalisačních komisí s t u di j n í
k a n cel á ř *), která by se zabývala účelným a hospodárným řeše-
ním podohných praktických otázek ze všech ohorů železniční služhy,
zvláště nyní, kdy se státní železniční sít rozšiřuje o ~načný počet
kilometrů soukromých drah.

V Plzni, dne 17. hřezna. 1923.

Úpt'ava studia zeměměfičskébo.
Ing. Jos. Souček.

V kruzích zeměměříčských panuje již dlouho netrpělivost, vy-
volávaná zdlouhavým řešením úpravy studia zeměměříčského. Ne-
trpělivost tato je snadno vysvětlitelná, nehoť je všem příslušníkům
I'ltavu zéměměřičského známo, že těžisko tohoto zhytečně zdlouhavého
řešení leží v ministerstvu školství a národní osvěty.

Jako hedlivý sledova,tel všeho, co f'e dosud v otázce studía
zeměměřičského vykonalo, hodlám podati naší odborné veřejoosti
některá data z trnité cesty, kterou prodělává úprava studijní.

Uvedu stručně jen nejvýznačnější okolnosti, aby všichni, kteří
pro otúzku tuto mají zájem, viděli, jak malé pochopení jeví se v mini-
~tel'~tvu školství a národní osvěty pro řešbní této naší naléhavé zá-
ležitosti referentem i přednostou.

Předem některá data historická.
Již v roce 1863 žádal polytechnick)- ústav ve Vídni zvláštnim

podáním zřízení tříletého odboru pro geodesii, podobně profesorský

*)V bývalém Rakousku bylo, jak jistě je známo, ve Vídni ?~ízen~
t. zV. S t u dii e n b u r e a u rak. státních drah a práce g e o d EJt 1C k:e~
byly tam svěřeny A n t. Ti c h é m u. (Pnzn. rod.)
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sbor českého stavov,ského polytechnického ústavu v Praze žádal
v roce 1870 zříU'ni čtyřletého odboru pro geodesii vzhledem na na-
řízení stát. ministerstva o zřízení civilních techniku z roku 1860.

Když po ukončení reambulace stabilního katastru a po zavedení
evidence katastru v roce 1883 začal se v létech 90tých jeviti velký
nedGstatek sil a hlavně dorostu pro službu zeměměřičskou a při
no'\)'ch vyměřováních, žádalo rakouské ministerstvo financí, aby
při technikách zřízen byl dvouletý učebný běh pro vzdělání země-
měřiM s programem úzce přizpusobeným jen službě evideněni. Na-
iizenÍll). ze dne 22. února 1896 tento učebný běh byl skutečně zřízen
a hned v říjnu téhož roku zahájeno na tomto VYŮěování.

Pii této příležitosti dlužno připomenouti, že současně se zří-
zením tohoto učebného běhu vydalo mini::;terstvo financí výnos, ve
kterém slibovalo absolventum uěebného běhu I' o v noc e n n é p o-
s t a v e lb í, jaké mají o s ta t n í tec hni k o v é ves tát n í s t a-
ve b ní s I u ž b ě a po 101eté službě VIII. hodnostní třídu. Jeden
ani druhyC slib nebyl dodržen.

,Tižna sjezdu v roce 1900 nebyli evidenční geometři spokojeni
s úpravou s,iudia v té formě, jaká byla zavedena, a v roce 19m
žádali již rozšíření aspoň na tři léta.

Lvovská technika v r. 1908 podala žádost o rozšíření studia
na tři léta, poněvadž posluchači lvovští vyhlásili boykot dvouletého
učebného běhu.

Dne 24. listopadu 1910 výnosem č. 39.729 oznámilo ministerstvo
vyučování, že se konají přípravné práce pro rozšíření studia na
tři léta.

Po založení spolku českých zeměměřičU nabyly snahy po pro-
hlouhení studia nové pudy. Týž spolek vypracoval v r. 1913 podání
ke sboru profesorskému v Praze a v Bmě, ve kterém žádal o pro-
hloubení studia a rozšíření téhož na osm semestru se dvěma stát-
ními zkouškami a. právem promočním.

Odpověď došla z brněnské techniky pod č. 1416/1914 ze dne
14. července 1914, podepsaná rektorem Smrěkem, znějící v tom
smYRlu, že se taměJší Rbor profesorský usnesl, aby studium země-
měřičské vybaveno bylo v samostatný odbor zeměměřičského inže-
nýrství a že požádal ministerstvo, aby návrhu tomu věnovalo po-
zornost.

Spolek českých zeměměřičU s odbočkou evidenčnich geometrů.
se spolkem posluchačU a s ústřednim všetechnickým výborem za-
hájil hned po převratu novou akci pro prohloubení studia. Uvedené
korporace podaly své návrhy profesorskému sboru české techniky
v Praze a v Bmě. Za úěelem projednání zv.olil sbor profesorský vysoké
školy technické v Praze zvláštní komisi, která vypracovala návrh
na ~ozšíření studia a sezval anketu odborných spolku, které tentO'
rozšířený program studijní' byl předložen.

Pii projednávání nové studijní osnovy doporučil přítomný prof.
dr. Thoma, aby do příštího studijního programu zeměměřičského za:
řazena byla též "Encyklopedie meliorací", což přítomnými profesory
i zástupci spolku bylo schváleno. (rokl'ačování.)
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Zprávy literární.
Recense.

Sem e rád - Val o uch: Pětimístné tabulky logaritmicko-trigono-
metrické pro staré seksagesim.álné a nové setillillé dělení úhlu a tabulky
polygonálné. Formát 16/24 cm. Stran 200 + XII. Cena krámská 24 Kč
členská 18 Kč 50 h. Vydavatel a nakladatel Jednota českých matematik11
a fysiků, Praha II., Křemencová ul. 16.

Jednota českých matematiků a fysikt'1 s velikými zásluhami vydává
ve 'lSborníku" velké věde·cké spisy, ve "Knihovně" pak vědecké mono-
grafIe a učebnice. Svůj okruh činnosti rozšiřuje i na jiné pomůcky
matematicko-fysikálné a těmito tabulkami i na poml'tcky inženýrské a
zeměměřické a koná tím záslužnou činnost moderni technice, která jes1t
danými sociálními p<>měry nucena pracovati s největší hospodárností a
využitkovati všech pomůcek, jež práei zjednoduší a zlevní.

Talwvou pomůckou jes.t beze spom setinné dělení úhlové (čtver-
ník na 100 stupňů s dalším de1setinným poddělením), a to jak na strojích,
tak na grafických poml'tckách a při počtářských tabulkách. Tato úspora
jest dobře oceněna zkušenými techniky a geometry v cizině, kde si již
rozšiření proti všem konservativnim těžkopádnostem starého dělení nové
dělení prorazilo. Jedině správným úplným řešením jest zavedení setinného
lltupně a ne polovičaté p<>ddělení starého stupně (desetinné).

Doposud byla pToti této úsporné soustavě setinného stupně nej-
nebezpečnější předhůzka, že není k počtům vhodných tabulek. Jednota
vydáním těchto předložených tabulek se setinným stupněm promzila onu
pohodlnou výmluvu a otevírá oestu časové potřebě hospodárnosti v tech-
nické geometrií.

Aby umožněn byl přechod, obsahují tabulky i staré dělení úhlové
na zeleném papíře k vůli srladnému rozlišení od tabulek s norvým dělením
na bílém papíře. .

Tyto tabulky obsahují pětimístné logaritmy Briggsovy čí:s. 0-11009
v z.IlJÍmévzorné úpravě dle dra M. Valoucha na ·str. 1-24.

Dále na zeleném papíře j.sou pětimí,stné Briggsovy logaritmy gonj,o-
me.trických funkcí úhlů od 0--900 (staré dělení) po ľ rostoucích, v osvěd-
čené přehledné úpravě dra M. Valoucha na str. 25-64.

Na bílém pa,píře jsou dále tištěny Briggsovy pětimístné logaritmy
goniometrických funkcí pro setinné dělení kvadrantu úhlů od 0°-1000 po
jedné setině rostoucí. a to v nové pro oko jasné a hledán,í ulehču-
jí c í úpravě trojřádkových skupin na str. 65-101.

K nim připojeny jsou tabulky vzájemn}Tch převodů úhlů v obou
soustavách na !'.tr. 102.

Aby si geometři, jimž může setinné dělení úhlové prokázati nej-
větší úspory v polygonálné metodě, nalezli přípravné pomůcky, jsou sem
pojaty drem Semerádem sestavené polyg-onálné tabulky.

Jsou tu tabulky ke zkoušení výp<>čtů polygoná.ln}Tch pořadů v se-
tinném dělení ve výborné úpravě p.ro oko i pro ryehlé hledání v troj-
řádkových skupinách čammi rozdělovaných na str. 103--123.

K těmto se připojuje sbírka vzorců a konstant geodetických na
str. 124-131 a sbírka tabulek polygonálné ínstrukce v setinném dělení
str. 132-135.

Tabulkám jsou připojeny stručné a výstižné vysvětlivky.
Úpra.va tabulek je,s1;vzorná a předistihuje tabulky eizozemské i nej-

lepší a Jedno·ta si tímto nákladným upravením získává zásluhy nejen pro
české počtáře, ale i pro na,ši representaci zahraniční.

Jest na našich p<>čtářích, inženýrech a geometre,ch, by pordpořili
Jednotu v její činnosti a sáhli po lepší české příručce, nežli po cizí horší
a využili dobroty, která se jim touto pomůckou co veliká úspom podává.

Práce tu bude poněkud ztížena dosavadní připravou školskou. Jest
zapotřebí, by na střední škole se poukázalo na výhody setinného děleni
úhlového a na odborných a vysokých školách, aby se využilo úspornosti
tohoto dělení. Přiložené tabulky odstranily překážky, ať přinelsou žádoucí
užitek. Kéž nescháze·jí na žádné škole, v žádném úřadě a kanceláři.
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Ma c k ů - N o v á k - Na c h t i k a 1 : Základy praktické fysiky.
Brno, 1923, v nákladu autorů, 223 stran. Spiskem učiněn pokUB k podání
návodu pro fysikální praktikum. Výsledek jes,t zd,ařilý a doufáme\ že kniha
se stane nepostrádatelnou pomůckou inte,resovaných kruhů.

Pro zeměměřiče jeSlt zajímavou, že ,podává stručnou teorií chyb
měřický{'.h a jednoduché vyrov:náni přímých měření, jalwž se i dotýká
střední chyby funkcí přímo měřených veličin. V hrubých ,rysech uvádí
rovněž měření délek, úhlů a ploch. Zajimavější však js,ou již měření
časová, měření teploty, tlaku vzduchového a měřeni optická. T.

Jan Krištof MiiIler, ínžený,r-kartograf, napsal Ing. Fr. Fiala. Na-
klad.atel Technické museum čs. v Praze. Vyšlo 1922, cena 5 Kč.

Pi'€dseda ,geodetické skupiny Technického musea Ing. Fr. Fiala je
znám svým živým zájmem o práce vyměřovací a kartografické. Jeho sbě-
ratelsk{, obětavosti děkuje Technické museum za vybudování geodei.ických
sbírek, kde zvlášť jeho zásluhou staré měřické pomůcky a mapo'vllí ma-
teriál v ho~lnosti je uložen. Znalost kartografických památek vedla jistě'
autora k tomu, by napsal dilloo o význačné osobnosti, jíž byl Jan Krištof
Miiller, původce první správné mapy Čech.

Spisek v úvodě líčí stav věd vyměřovacích a kartografie <před Miille-
rem, pak podává stručná data z jeho života a.činnosti vědecké. Miiller
rodem Norimberčan, působil jako důstojník při mapování Uher, kde tak&
první mapu vyhctovil, pak na Moravě, jejíž mapu ukončil ,r. 1713. V r.
1712 počai 'práoo kla(rtografické. v Čechách a skončil je v r. 1720 ná-
kla.dem 13240 zlatých. Mapa Čech sestává z 25 listů lrormátu 54 cm X
75 cm a vyhotovena je v měřítku 1: 137.500. Terén v ní byl vyznačen
metodou pahrbkovou. .

Trvalý 'Výzlnam Miillerových prací spočívá v přesnosti, jež s ohle-
dem !la nedokonalé pomůcky je veliká. Doklady o tom podal astronom P.
AI. David po 80 letech. Nejlépe však karakterisována je .srovnáním s vý-
sl,edky maplovám 'provedeného rakouským generá,lním štábem v le-
tech 1847 až 1860 a vojenským zeměpisným ústavem v letech 1883 až
1913: liší se totiž zeměpiSlllá poloha Čech, pokud se zeměpisné délky týče, o'
7 minut, vesp. 16 minut a šířka o 6 minut, resp. 7 minnt orl dat .MiHle-
rovy mapy. Talto byla často aZ. do r. 183C'lreprodukována a sloužila co
základ jiným mapám Cech, vydávaným i v cizině.

Spdsek vrch!. ·i\tav; raidy Fialy podává.gtruooou orientaci o lli1e,.
jež kartograf Miiller Wavně v Čechách vykonal před 200 Jety *). Vylíčení prací,
Miillerových po sh'áillce vyměřovací, připoutalo by zájem zeměměřiče mo-
derní tím úžeji. Ne i tak, jak spiisek jest podán, jest důležitým pojedná-
ním v oboru dějin české kartografie a monografií odporučení ,hOUIlOUčes·
kému zeměmči'iči. Ing. Jos. Růžička.

Zpt'ávy odbot'né.
O scelování pozemků jednáno bylo na anketě Zemědělské jednoty

dne 10. března 1923 v Emě za velké účasti kruhů zemědělských, technic-
kých a izás'tupců úřadů. Ministerstvo zemědělství zastupoval p. min. rada
Ing. Traiftner. Také četní členové zeměměřičských organisací moravskýcl~
byli přítomni. Schůze, již řídil zemědělský referent zemského výboru mo-
ravského, pří'sedící p. ,'N. Stoupal, měla za úkol poukázati na nedostatky do-
.sud pla11ného zákona soelovacího a dožadovati se brzkého vydání nového.
zákiona, který by nedostatky odstranil a scelování ve zvýšené míře umož'-
nil. Hlavními referenty byli: agrár. vrch. stav. rada p. Ing. ůhm a agr.
stav. rada p Ing. Kmselt.

Ing. Oh m nastínil selmi přiléhavě vad y, dosud na Moravě a
ve Slezsku platnéhosceJovacího zákona. Jsou to hlavně:

1. Nemožnost systematického provádění scelování v nynějších po-
měrech, neboť započetí scelování musí ta která obec sama vyvolati. Toto
vyprovokování akoe scelovací jest dle platných předpisů vázáno tou měrou,

*) O. Miil1erovi napsal obsažnou studii plukovník Paldus: Johann
Christoph Miiller, Vídeň, 1907.

1923/59



že roz??du)í mInohdy. stratnické, mfstní a osobní zájmy na úkor zájmů
hospodarskych. Proto Je nutno tyto podružné zájmy podříJili poU'ebě vše-
o~~wo dIobra a zavésti mimo dob I.'o vol n é h o scelování scelování
v JIstém sl~va smy.sl~ nucen.é či p o v in n é všude tam, kde jeho účelnost
a,.iIlctr.ost J~ prokazana (při provádění prací regulai:óních :l melioračních
pn ,p~rcelaCl, velkostatků, při novém měření obcí, když podmínky pro sce:
lem JSou dany a pod.). .

20, Nedostatek předpisů o tom, že i po scelení nutno 'Omezníkování
pozemku dále udržovat a doplňovat, i co se týká cest a odpadů.

, 3; Nap~~é opo:me~utí ~st!ID?vení,. .by při scelení pamatováno na
'!tvor3'IU s~lecnych pastVIn, vyběhu, rejdíš! pro dobytek, na př'ípadnoul'
upravu zpusobu 'zeměděls~é výrohy, který scelovmímse dostavil, atd.

. 4. Nedokonalá organIsace služby v úřadě pro a"rární operace, jež
~ Jeví hlavně v poměru podřízenosti technika právníkgvi. .Je př'ece tech-
~Ik ~U~í celé akre komasační a jedině na jeho Jlracích závisí její zdal.'. Bohu-
zel ! !itera zákooa budí zdání, jako by právník sám byl tvůrcem celého'
díla. ~celova?ího. že te:nto stav je nepřimzený a nedá se udržet, lze do-
~vrdlh ze SpISŮprávníků samotných, kteří otázkou scelování se zabývali. Ale'
I v ohLedu na Jednání s 'Úřady jinými je nutno ,zákon vypracovati tak,
aby oelá akce byla odpoutána od zbytečného spolupůsobení mnoha jiných;
úřadů, jež rycWé provádění jen brzdí (což drastickým příkladem ,předná-
šející lOOvětlil).

Referent upustil od dalšího detailního líčení drobných vau zákona.
a navrhl, by shromáždění uvážilo přednesené vývody a svoje stanovisko
projevilo v přísllJŠIllé resoluci.

Druhý zpravodaj Ing. Ko I.'s e I t promluvil na téma "Z I e vně n f
!lC e }'o vá n $". Pobkfuz'a.!lIla to, že obec, která sceluje, nese náklady se
scelováním spojené, největší měrou sama. Příspěvky zemské, jevící se přede-
vším v placení personálu před válkou přijatého, jsou sice proti státní sub-
veiIlci značné, - ale přes to největší tíhu finančních břemen nesou ma-
jitelé pozelIl'ků - zúčastJněIri na scelování. Je zajímavo, že vláda, která
vlastnil platí menší část požitků úředníků agrárních operací, disponuje všeInÍ
úředníky. Ačkoliv scelování přináší státu velký národohospodářský zisk, je
podpora, vělnovaI!látéto akci se strany státu, dosud naprosto nedostatečná. ;Při
!loelovmízískává stát nové dokonalé mapy takřka zdarma, ač na lruh5
!ltraně vynakládá na nová měření obcím subvence 75 procent celého ná·
klaidu. DluŽI!lo litovati, že tato nová měření nejsou spojena iS komasací,
aby se docílilo scele:ní veškerého katastrálního obvodu obce se současným.
novým zaměřením. a úpravou knih pozemkových.

Referent kritisuje též, že je nespravedlivo, aby chudé horské obce,
které se odhodlají ke scelování, měly nésti týž, ba ,poměrně větší náklad.
!lpojený se zaměře:ním starého stavu, než obce bohaté, na př. na Hallé.
Odstupňování příspěvků na scelování mělo by býti rozhodně provedeno
dle majelností obcí (\iz Prusko), což při řádné podpoře komasace státem
dá se lehce vykooat. ,Platí-li stát na melioraoo a úpravy toků bO až 90
procent, .je požadavek, aby téže zásady bylo užito i při agrárních opera-
cích, pffil> zdůvodněn n tudíž zřízení zvláštního scelova<;iho fOlld~ ne-
zbytnou potřebou. Stát by zvýšil tím zemědělskou produkCI, nebof ]e pr?-
kázáno,w výnos pozemků scelených vzroste o 25 až 40 procent, .amž
třeba prováděti Inákladná udržování, jak jest nutno při větši.~ě tec,hmcko"
hospodářských pracích. Ing. Kor~lt poukázal na tI?, ž~ v Jl'!.'ltomne,do~
scdovací výlohy pro 1 ha přI rozloze obce aSI 300 ha obnášl a':;l
360 Kč Je patrno, ,Žle takové velké zatížení jednotli,:ec p!'lsnese . a :~e
tedy jen s podporou státu práce scelovací budou mocI byt! podmlmuty.
Nestane-li se tak. zanikne zájem o komasaci a tím utrpí značně produkcel

zen:ooělská. Pi-eďnášející ve své řeči ukázal několikráte na důležitost, roz-
sah a vÝznam zeměměřičských prací při scelování.

vý,-ooy obou řečníků byly shromážděním živě aklamovány a roze-
brány v delŠí dehátě, jíž se zúčastnili pán~vé: přísedící .zemského výboru
Stoupal, ,profesor české techniky ~ng. Hlavmk~" sta,v. rada poze!?kového
úřad~ Ing. Klofera, pr6fesor vysoke školy zemedelske dr. Hol~, mm. r~da
Ing. Traitner. jenž jako zástupce min.' zemědělství uvedl" ž~ navrh noveho,
zákona soelovacího většinu uvedených nedostatků odslranuJe, geometr Fal-
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~us, a, intere~nti z, kruhů rolni9kých., Usnesená ~esoluce žádá .rychlé při-
.Jeti .lIlavrh~ Jednotneho scelovaC1ho zakona pro celou československou re.
pub!lku, l',i,n3jllčnízajiswní scelo·vací akce, analogicky jako je tomu při
mel~(jracíc~, vybudování agrárních úřadů, zlevnění scelování pozemků stano-
vem~ ta~D;, zalc~eného na ~pravedl;ivé~ klíči dle majetnosti obcí a pře-
vzetI skzneho celeho personalu agrarmch operací pokladnou státní.

,,', K. této ,zprávě o prů~~u ankety j~ účeln? a specielně pro země-
mer~c(l vy~nanmo podotknouti, ze dle vývodu p. mm. rady Traitnera vy p i-
s U 1 e min. zem ě děl s tví n o vám í s t a a g r á l' n í c h tec hni k Ů;
Douze pro kulturní inženýry. Také pro tento rok je povoleno.
nových deset míst, která však dle slov samotného p. min. rady nesnadno
bude obs(aídilti. T í!n t o s t a:n o v i s k e m min i s t e l' s t vaz e mě d ě 1-
s t v! mu. S.í s.e . zem ě měř. k o l' por a c e dál e a d ů k 1a dně ob t-
r a t 1 a 'z J 1Sti t I, nač í pop u d a z j a k élh o ,d ů vod u vyl u č o v á n í
z e r.I ě měř i č ů z e s I u ž e b a g r á r n í c h ú řad ů sed ě j e.

Litujeme, že pro pokročilost času nebylo již možno zástupcům země-
měřickýchorganisací dotázati se na anketě přítomných zemědělců a p. zá-
stupce min. zemědělství, zda vůbec a ve kterém případě agrární geometři při
scelovacích pracích se neosvědčili a jak zemědělci staví se .,ke snaze mi-
nistkrstva zemědělství -:----,kde záležitosti agrárních operací řídí jistě vel-
kým vlivem p. min. rada Traimer - odmítati žádosti <leměměřičů, i když
jsou doloženy vysvědčeními s vyznamenáním. Setrvá-li nadále min i s t e l' -

s t voz e mě děl s tví pa svém podivném stanovisku proti zeměměřii:Ůill"
stallle se tím jediným technickým úřadem v česko ..
slove'lIlské republic€l, který na práci zeměměřiče ne-
r e f Le k t u j e a tím jeho význam pro akce soolovací přímo J:>agatelisuJe.
Toto ministerstvo by však mělo otevřeně říci, proč tak ,činí. Jistě mu známo,
že dorost zeměměřický jest pm práce zeměměřické - jimiž S 80 procent
'výkony agrárních operací jsou - nejlépe teoreticky a prakticky yYzbrojen a
že zákony komasační, scelování pozemků a specielní nauka o techni~kém
a právním katastru, jakož i zákony o knihách pozemkovýcil jsou v jeho
studijním programu obsaženy. Že při pracích scelovacíchje zeměměřič
nutným spolučinitelem, vidět přec jasně i z toho, že stá t n í ,o r g á n zem ě -
.m ě i'i c;lkt přej í m á s celo v a c í a par á t a ti m o k a Ulž i ke m
i e j '0 db o r n ě o ceň u j e a k val i f i k u je.

Ministerstvu z€mědělství měl by při obsazování technických Illíst býti
vcdítkem krom ust3jllovení dosavadního zákona o scelování, který zná jen
geom€"tra jako hlaV'lllíhočinitele při komasaci, také tento fakt: ,Jestliže na-
řízeni min, veř. prací o civilních technicích ze dne 7. května 191?, •.Sb. ~'
.a n. čís 77, vynesené též v do hod ě s min. o r b y, dává Jedmě CI-
vilním geometrům v § 5 oprávnění zděláyati "plány komasační a aroll'
dační", pak a1nal\()gickymá platiti pro stámí podnik či iÚřad, zásada, ~e'
zdělávániplánů s~,10vacf.ch při agrárních operacích patři ne-h výhradne,
,tedy aspoř1 v prvé řadě svěřovati zeměměřičům, jako specielně školeným
technikům. .

Dokladem nejlepším, že geometři se při agrárních operacích na M?-
ravě dobře osvědčili, je faktum, že čs. ministerstvo zemědělství i!}euovolu]e
jim vstupovati do jiné státní služby I ku př. k pozemkovému úřadu. Proč
jim toto ministErstvo nedalo možnost uplatniti svoji zdatnost ve ~LatníITl\
úř<1c'L:íjiném? Na to je jedna odpOvěď: Potřebuje jejich.pí~e.a odborné. zl~alo~tI,
aby akce sc.ekvací neuvázla a aby pomáhali vychovávati dorost, ]ellZ mm.
:oomědělství docává n;směs 'z řad inženýrů kulturních, kteří pak stJ.nou se
př€dstaver,ýmisvých bývalých ~nstruktorů!! .

Organisace agrárních úřadů je i v tomto směru~ezd~avá: Je-li v !::~'
milé si uYědc>miti že slouží tu technik pod právníkem, Je lim zalostneJsl,
že čs. min. zemMělství stejně neoceňuje tutéž práci zeměměřičů a technik~
kulturních lani v ohledu morálním, ani materielním.

Do té doby, dokud min. zemědělství nevypíše míst ze~~měřických,
bohužel budou všichni. geometři nuoe~i. m!ti za to, že ~ .tak deJ,e I}apro~t?,
bczdů\(,dně, ba snad s přímým, tvrdym umyslem vytlaclli. ve statm ~luzbe
:zeměměřice z míst, která jim dle odborného vzdělání pat.Tf;!,-de dle .1I~t.enc
.zákoJ:odároo mají býti povoláváni a kde se také znamelllte uplatmli.

Ing. Jos. I,ůžička.
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K zlacinění nákladů scelovacích. Vedle uvedený,ch plflcm zlacinění
sfelovacího řízení pro účastníky přispělo by ku zlevnění v nemále míře
zrychlen é prováděni z výš eni ID v Ý konn o s ti inženýra operujícího.
Toho by se dalo dosíci nepatrnou změnou V!Ůtřni organisace technické
"lužby.

Jaký ohromný obor operující inženýr musí dnes ovládati! Neni u
každého možno, aby se z.apracoval stejnoměrně do všech oborů své
činnosti. Jedna z nejchoulostivějších otázek, a zvláště za nynějších po-
měrů, jest t r i a n g u I a c e. Nikdo nebude tvrditi, že triangulaci scelo-
vacího území musí provádHi nezbytně Op€rující inženýr, aby poznal po-
měry půdní, neboť k tomu se naskýtá daleko vhodnější doba při měřeni
de,tailním.

A přece ovládání triangulace na výš i dob y tak, aby m ech a-
nic k y ary c h I e byla prováděna v každém případě, nelze po každém
žádati.

Proto mám za to. že by se operujícímu inženýru n e oh y č e j n ě
o dle h č i I o, kdyby byl triangulace zproštěn, a kdyby si technická od-
dělení agrárních úřadů zavedla vlastní triangulacní kancelář,
která by měla jistě stále co dělat.

Po katalstru můžeme žádati provedení zemské trianguláce až maxi-
málně do IV. řádu. Scelování však potřebuje detailní. triangula,ce
mís t nf, a co nejvhodněji provedené se 'zřením na síť polygonálnou. Tu
třeba získati zvláštI1Í praxe.

Triangulační kancelář agrárních úřadů by tyto práce prováděla ve
stálém styku s operujícími inženýry.

Pří k I a d: Obe,c X zažádá o scelování. Jest v území okolním
daleko široko zatím jediná. Když by žádosti její mohlo býti vyhověno,
dostane tríangulační kancelář úřední vyzvání, aby připravila vše po-
třebné na doplnění nynější triangulace zemské v těch místech, zejména
aby určila dOlstatek blízkých oodů připojovacích. Nevadí pra:mc, že bude
pracovati také v sousedních obcích, protože v budoocnu dojde i tam na
scelování zcela jistě. A než by skute,čně došlo k místnímu měření, bylo
by vše dávno připraveno .

. Potom pro místní zaměření vypracoval by pověřený operujícJ
inženýr svou síť polygonálnou. V p,oradě & triangulát.orem by stanovili
oba žádoucí mí 's t ní síť trigonometrickou.

Od té chvíle by práce měřické šly rychle od ruky. Zaměření by
mohlo býti aspoň o čtvrtinu času spíše hotovo, 'nehledě k tomu, ž e by
se operující inženýr mohl vůbec stále jen starati o
o t á z k y C'i stě s celo v a c í, což by právě nejvíce, prácí scelov~i
u r y c h lov a 10.

Není obavy také, že by nová triangulační kaDicelář neměla snad
dostatek práce. Vždyť jes.t ročně tolik přihlášek, že by nemusela za-
háleti, a zvláště nyní, kdyby měl býti zaveden přísný organisační po-
řádek v sítích zemských: Přehled toho, co jest a toho, co třeba vy-
konati.

Ostatně i v Ý poč e t Bítě polyg-onálné, kanstrukce sítě polyg-onálné
a trigonometrické. i jiné ještě práce by ji mohly dostatečně zaměstnávati.
Není o tom spo~ že by dobře řízená triangulační kancelář a,grárních
úřadů mohla se vždy velmi dobře, osvědčiti. Prof. Dr: Tichý.

Zp~ávy spolkové.
Zápis o řádné valné sl'hUzi Spolku českosl. zeměměřičů, konané

dne 4. března 1923 v budově české techniky v Praze.
PI'€dseda prof. Petřík zahajuje schůzi v 9 hod., poněvadž v ushnove-

nou dobu o půl 9. nesešel se stanovami předepsaný ,počet členu. Vítá pří-
tomné a predává slovo dru Ryšavému, který podává zprávu ",0 některých1
nových tYlJ'f'chstrojů fy. Zeissovy", jež byla se zájmem sledována a od·
měněna potleskem. '

Zápis o minulé valné hromadě schválen bez čtení, poněvadž byl
OtiŠtělll v "Z'., V.... J"dnatel Ing. Svec předčítá zprávu jepnat~lskou *),

*) Bude oti§iěna zvlášť v příštím čísle Z. V.

1923/62



kt~l't:. schválen~. P?dle zprávy pokladní. "Ing. Mikš~m př~dnesené pi'ijal Spo-
le1\: v. r. 192.. Kc 21.330·54, vydal Kc 16.499·46. Zprava tato schválena.
R,?vněz ISchválena zpráva ;revisorů účtů, přednesená št. kap. Kudličkou
Predseda ~rof.Petřík v~l?omíná zemře~ých čl~nů v I!l~nulém správním rocei
p. K o I' V I g a, Pod a I' l! a, Rad o J k o V I če, J Ir i k o v s k é ího Ha-
c a I' a, (:.0 u f a.l a, jichž památku přítomní uctili povstáním. '

. "PnstupuJe ,se k volb~m. Podle stanov vystupují letos z výboru pp.
MI~S, Rys.~yy, "Š,:ec, Zuklín, K~rmunda. Na návrh výboru vši-
chm odstu~UJ!Cl opet Jednomyslně zvolem. Za revisory účtů zvoleni opětně
pp. K u d ti č k a a Rum l. Volba redaktora se odkládá . k .současnému pro-
jednání s 'Volnými návrhy.

Volné návrhy:
Prof. dr. Tichý' l?řednáší a odůvodňuje návrh moravské Odbočky spol-

ku, aby redakce časopisu. byla přenesena do Prahy. Prof. J:'etřík pro tech-
nické obtíž'e se přimlouvá za to, aby redakce zůstala v Brně. Ing. Faltus tlu.
močí ~ožadavek moravské odbočky, aby dr. Ryšavý přijal funkci redaktora.
Dr. Ryšavý prohlašuje, že prozatím není mu to možné, cmohlo by se s ním
však počítat as po dvou letech. Dr. Tichý podává informaci na dotaz Ing.
Nov~ka io dosavadní redakční radě a přednáší další návrh, aby Ing.
Růžlč~a bylzvolelll prozatímním redaktorem a aby připravoval přenesení
časopisu do Prahy. Návrh tento přijat. Ing. Růžička si yyžaduje podporu oen.
trálníchl úřai:iů ztměměřických a je ochoten funkci pi'ijmout, ;;ačež mu
předseda děkuje.

Jednoll,yslně pak přijat návrh Ing. Sůry, aby dosavadnímu redaktorovi
dru S('merádovi byl výborem vysloven písemný dík. Dále přijato, aby do.
savadní redakční rada byla rozšířena o dra Ryšavého.

Ing. Růžička odůvodňuje další návrh moravské Odbočky spolku, aby
výbor. Odbočky v d,ohoděs ústředím připravil její likvidaci. Kolegové brněn-
ští pracují současně v měřické skupině Spolku čs. inž. a arch., tříští tedy
svou práci. Poněvadž je těžko vyvinovat dvojí činnost, bylo na valné hro
madě Odbočky usneseno provést likvidaci. Clenové Odbočky by však i na·
dále zůstali členy spodku. Prof. Petřík poznamenává, že nestalo by se tak
hned, nýbrž až v příŠltí valné hromadě, že stačí tedy, když valná hromada
vezme prohLášení na vědomost. Ing. Faltus n'avrhuje, aby výbor .byl zmocněr~
zřídit měřickou skupinu ve Spolku čs. inž. a arch. v Praze. Oba návrhy
přijaty. Prof. Petřík apeluje pak zvláště na pražské lrolegy, ,aby vstupovali
do S. I. A., aby bylo dosaženo minimálního počtuJ20. členů.

Dr. Ryšavý referuje o l:ivou dalších návrzích Ing. Hanáka. První žádá,
aby Spolek zakročil u lJlÚnisterstvašlrolství a nár. osvěty, aby se při státních
zkovškách zeměměřických vyžadovala známka při prospěchových zkouškách
aspoú dobrá:, mí'sto Inynější dostatečné. Přijato, aby na tento požadavek:
byl vzat zřetel až při zreformovaném studiu. Druhý návrh ~á:dá, aby spolek
doporučil pcsluchačům, aby po vykonaném studiu země~ěhckémp?kraO:;J'
vali na některé jiné vysoké škole. K návrhu tomuto nezaujato stanoVlsko aJ
přiiato, aby byl odložen na pozdější dobu ..

Prof. Petřík přednáší návrh moravské Odbočky spolku, aby byl vy·
praéJová.a .pamětní spis ministerstvu školství a nár. osvěty, týkající se
reformy studia zeměměřického. Sděluje k tomu, že děkanství vys~ké školy'
sp€ci.álníC:h!lna.uk dostalo přípis ministerstva školství o usnesem ankety
konalné 15. listopadu 1922 na ministerstvu, kde se žádá vyjádření sboru
profesorského. Prohlašuje, že se přičiní, aby svolá;na byla anketa lla ~ěka-
nát ke které by byli pozváni zástupci prakse. Není tedy třeba dát o navrhu'
hla~vat. Ing. Faltus navrhuje, aby zbylé ročníky Zeměměfiéského Věstnílm
z dob války byly rozprodány za poloviční cenU, po .p~ípadě z~e~ěžen. asp,oň
papír. Přijato pak, aby o tom rozhodl výbor v.dohode s, ad~mstra~l. D~~
byl výbor zmocněn, aby spolupracovníku redakce Ing. Matlovl poukazal pn·
múřenou peněžiton odměnu. Ježto dalších návrhů nebylo, končí predseda po-
děkováním schůzi. Zapsal K o r m u n d a.

Soutěže.
Konkurs na 40 míst smluvnich technických referentů odboru

kultuTI).ě- či stavebně-inž·enýrského a g e o m e tI' Ů· pro službu u přídělo-
vých komisařů obvodových úřadoven na S 1o-v e li s k u a Pod k a I'pat-
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jl k éRu s i s požitky X. až VIII. třídy hodnostní. Žádosti měly býti
podány do 28. února a doloženy doklady o odhytýchz'ko'l18kálc'h a praxi
Státnímu pozemkovému úřadu v Praze II., Václavsik.é náměstí. (DoBIo
opožděně.)

Zpt'ávy osobní.
Jmenování. U stá t n í c h d I' a h: v'l'Chním mM. radou Ing. Leo'p.

Marek, měř. adjunktem V. Mařík. U evid. katastru daně pozem-
k o v é : vrchními měř. rady RadOiII1írNietsche, Eduard Weiss, Ing. Václav
šedivý a Ing. Frant. Fabián, měř. adjrmktem Antonín Lukáš.

Noví civilní geometři: Karel John (Frýdlarut), .Ing. Jos.Neutrer
(Karlovy Vary), Josef Pompl (Oe&ký Krumlov), Arnošt Dorre (Liberec),
Ing._ Matěi Pisáček (Pardubice), Frant. Mandelík (Mfstek), Frant. Otvrtlik
{Brno) a Frant. Tengler (Střlbro\.

Vzdali se autorisace civil. geometra: Prof. Dr. Ing. Jos. Pantoflíček
(Praha) a Jos. Souček (Praha).

Právo užíváni stavovského označení "Ing." přiznáno bylo kolegům:
F. Oelechovskému (Litave!), G. Dobrovolnému (Báňská Bystřice), J. Hac
nušovi (Broumov), J. Klodnerovi (Kozlovice), F. Prokupkovi (Nymburk),
V. štechovi (Kralovice).

Zdokonalování "Z. V." je podmíněno spoluprací všech příslušníků
a upřímných pi'átel stavu zeměměřického. Proto, má-li býti je.diný čs.
geodetický časopis obrazem současné odborné naší vyspělosti a též
representantem před veřejností technickou, mus,í každý z nás, ať teoretik
či praktik, se snažit, by jej obohacoval svými příspěvky. Pak teprve bude
možno se nadít, že "Z. V." bude plně orientovati O' činnosti různý,ch
kategorií zeměměřických, osvěžovati a křísiti vědecké "já" každého jed-
notlivce a že dále stane se opravdovým dokumentem nMí zda,tnostl
technické a vnitřní síly.

Převrat poválečný uvolnil značnější měrou teoretické pracovníky,
kteří dříve byli do jist<) míry nuceni ukládati duševní své bohatství do
cizí literatury odborné. Krom toho nevelká skupina na,šich grand-geometrů
vzrostla. Tyto olwlnosti dávají naději, že ryzí vědy zeměměřioké budou
nyní zhuštěněji v časopise pěstovány.

Doba popřevra.tová osamostatnila také i prakticky činné země-
měřiče, a řadu kolegů postavila na čelná místa. Tito kolegové. vý-
znamného po'stavení v úřade,ch centrálních mají zvláště příležitost info(l"-
movati celý stav o výkonech, reformách a reorganisaci onoho prostředí,
kdepů'SObí. Význam praxe civilně-zeměměřické také EYerozmohl a je
moobo záležitostí, jež kolegové civilní by měli i v "Z. V." předvésti k do-
sažení informace pro celý stav.

Všichni zeměměřiči Illitjí povinnost po příkladu jiných kategOrii
odpoutati se od své zbytečné skromnosti a v "Z. V." p0-
dávati zprávy o svých význačnějších pra.cech a hájiti vše, co je čs. země-
měřictví na prospěch. Přkozeně nelze nikdy 'opustiti půdu věcnosti, ale
.energický boj proti nepřátelům našich snah, ať skrytým či veřejným a vý-
znamného společenského postavení, v ča,sopise našem jest zcela místným,
ba nutným, jak zvláště je patruo ve věci studijni refoi"my.

Redakce upozorňuje na to, by kolegové zasílali též referáty o
přečtených nových publikacích odborných a drobné zprávy (jako vypslÍini
míst, osobní změny atd.).

Jen s p o 1u p r á c e v Š I' e h z I' m ě měř ic ů z a I' učí dob I' Ý
o b s a h č a s o p i s u a umožní pomýšleti - krom pravidelného měsíč-
ního jeho vychárení, jež právě v letních měsících zvláště chybí kolegům
činným na venlmvech -, i také na jeho rozšíření a účelné rozvrstvení
<;elé látky.

Voláme k spolupráci všechny kolegy dobré vůle.
Za redakci zodpovida Ing. Jos. Rftžiěka. - Tiskem Polygl'afia v Brně.

Nakladatel: Spolek če.skodovenských zememěřičů v Praze.
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