v BRRĚ,

1. ř\jna 1921.

ZEMĚMĚŘIČSHÝVĚSTHíH
Předběžná zp~áva o přesné nivelaci t~aUUbe~.
ské H~adiště-Teptá, vložené do výškové sítě
I. řádu.
Min. vel'. prací sledovalo od počátku své činnosti nedostatek řádných
podkladů výškových pro tech. projekty růz. úřadfl a sestavilo proto po
dohodě ~ interesovanými ministerstvy program pře~. nivelací pro loňský
rok 1920 (viz č: 14 nZpráv veř. službytech. z r. 1920"), dle něhož provedlo
nejprve přes. nivelaci trati z Uh. Hradiště (sev. nádraží) přes Kunovice
průsmyk Vláry do Teplé na Slovensku.
Tato tratě, rozdělující jeden_~_n.lJ.1~ětŠíchnivelačních polygoní't"\ naší
republice, vytvořený
přes. nivelací bývalého voj. zem. ústavu ve-Vídní,
p];{')v-edenoupo.trati býv. sév.· drány. z Ganserndorfupřes
Přerov, Bohumín
do Petrovic; dále po tratikošieko-bohumínské
dráhy do Žiliny, odtud po
povážské silniCi a dráze do Trnavy a dále p~s Bratislavu do Ganserndorfn jilst významná také tim, že spojuje příčně tratě dvou nivelačních
. polygonových komplexů, západního a východního.
Nová nivelace připojena byla na výško značku (HiShenmarke) na
sev. nádraží v Uh. Hradišti přesné nivelace I. řádu, provedené býv. voj.
zem. ústavem ve Vídni pro meZinárodní měření země. (Viz publikaci: nSoupis
výškových značek v niv. síti I. řádu", vydanou min. veř. prací 1920.)
Xivelace ukončena u výškové značky (Hohenmarke), umístěné na hostinci
Jos. Weinera v Teplé (Slovensko).
.
Výškový ~ozíIír-šousedních značek v Uh. Hradišti a na hlídačském".
domku v Polešovicích byl kontrolovan jednoduchou nivelací, při čemž se
zjistila vzájemná stabilita značek; za to však konstatovány na této trati
při výš. značkách druhořadých, vyznačených býv. voj. zem. ústavem na
kilometr. kamenech železničních, rozdíly i 30 cm. Přes to, že při původním
měření v letech 1875-1876 byly na trati v tomto oddílu stabilní objektyjako klenuté mosty, propustky atd., nevolil na nich vojenský zeměpisný
ústav body druhořadé a opomenul tak docela potřeby technické a postupoval
jednostranně.
K zajištění výškových bodlI nové nivelace použito bylo litinových
značek tří typii, z nichž typy 1. a II., lišící se jen délkou zazděné části,.
osazovány na cementovou maltu na nádražích, hlídaěekých domech, obytných
budovách ve výši 50-8Q cm nad terénem, ve střed. vzdálenosti 2'3 km
a značky typu III. osazeny do kamenných objektů. železničních na stl'ed.
vzdálenost asi 500 rn.
Výškové značky vyobrazeny jsou ve výše uvedeném .Soupisu výško
značek" i v .Instrukci pro přesné· nivelace", vydaných nákladem min.
vel', prací.

a
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P-<>loha výškov)'ch
značek
ozJ1ačila se ve speciání mapě ja.kož
značek ve formulářích, kde kromě popisu objektu,
nesoucího .značků, je též nárys i půdorys jeho. (Viz ~Instrukci pro přesné
nivelace" .)
Orgány železniční byly. o důležitosti značek a potřebě ochrany
náležitě informovány a při výško značkách umístěných na soukrom. budovách
zajištěna 'protokolámč jich ochrana.
K nivelaci použítóbylo
velkého nivelačního
stroje
:firmy J .
. a J. Frič s otočným dalekohledem, potaženým koží, 40krát zvětšením,
s nitkovým křížem o 3 vodorov. nitích a s reversní libelou citlivosti 17'3"
pozorovanou hranolovou úpravou od okuláru. Před paprsky slunečními
.eventuelně 'větrem chráněn stroj měřickým deštníkem.
.
Lať zhotovena "též firmou Fričovou z jedlového dřeva s dvojím"
dělením na jedné ploše, a to dělením na půl cm, číslovaným zdola od Q
do 30 dm, a druhým dělením na 2 mm, číslovaným sIfořa od 70 dm do 100 dm.
K urovnání latě do svislé polohy slouží krabicová líbela a ku klidnému
postavení latě 2 vzpěry. Lať opatřena mezi prvým a druhým metrem'
kovovými deštičkami s jemným děleuím, ku sledování změn latě vlhkostí,
případně teplotou.
Před měřením srovnána lať s norm:il. metrem cejchovní komise
v Praze a korekce její zavedeny do výpočtu.
l?ři měření staví se lať na výškové značky, neb na kovové podložky,
Pllvně d.o země zaražené.
'Užito bylo metody geometrické nivelace ze středu, pH stejných
délkách záměrných vzad , vpřed. Střední délka visury byla asi 45 m,
maximální 65 m.
,
Měření provádělo se po trati železniční a stroj i podložky zarážely
se do pěšiny kol štěrkového lože. Poloha noh stojanu byla při následující
přestavě symetricky měněna.
PH záměrné vzad 'četly se při urovnané Iibele nejprve v poloze její
vpravo od dalehokledu na dělení latě od O do 30 dm všechny tři nitě;
na to se dalekohled otočil o 1800 do polohy s libelou v lev o od dalekohledu (poloha II.) a četla se střEidní niť na dělení latě od 70 do 100 dm.
Při záměrné vpřed četla se nejprve v této druhé poloze dalekohledu střední
iJ.iť na lat. dělení od '70 dolOO dm a po otočení dalekohledu s libelou do
polohy 1. všechny tři nitě na laťovém dělení od O do 30 dm.
Tak postupovalo ·se až k nejbližší vyškové značce, neb ke značce
ukončující oddíl tratě, který se niveloval pak zase směrem opačn)'m.
Uvádějí se jen hlavní měHcké výkony a poukazuje se na předpisy
dané ~Instl"Ukcí pro přesné nivelace",vydané
min. veř. prací, jichž bylo
pH této nivelaci vždy šetřeno.
Při měření osazeno celkem 157 výškových značek a provedeno při
měření v obou směrech celkem 1814přestav{ nečítaje v to nivelace kontrolní;
jedna přestava trvala průměrně 12 minut.
.
Nivelaci provedla 1 pracov~í sekce, skládající se z 1 inženýra,
1technického pomocníka a 2 figurantU, 'při dosažení max. denního výkonu
4'~ km, a středního 3'0 km jednoduc):lé nivelace.
Při rozboru
přesnosti
nivelace jest hlavně vyšetřovati systematickou a nahodilou chybu. pro 1 km, nebo průměrnou chybu na 1 km
pro celou trať.
i v místopisu výškových
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výpočty spádd,mezi jednotI. značkami, rozdíly jejich, střední spády,
korekce latě a opravy sferoidické sestaveny vždy ve formulářích.
Užije-li se vzorce odvozeného počtem vyrovnávacím pro průměrnou
','
1 / [A2]
'Chybu v průměru z dvojí nivelace tam a zpět na 1 km: M=
2 li .--,

,

+

Y

n

kde A jsou rozdíly měření (spádu) tam a zpět jednotI. oddílů v mm, s jsou
,délky oddílů v km, n je počet oddílů.
Dle toho podává tato nivelace průměrno?chybu
na 1 km z dvojí
nívelaee tam a zpět M=±
1'5 mm na 1 km, a pravděpodob. chybu
Mr = + 1'0 mm na 1 km. Specielní vzorce, Lallemandovy podávají pravděpodobnou systematickou chybu Cl' = + 0'148pzm na 1 km, a nahodilou pravdělJod. chybu 'tJ'k = ± O'99'mm na 1 km. Z výsledků těchto plyne, že dovolené
,odchylky pro přesné nivelace stanovené 17. konferenc.í pro mezinárodní
'měření země, nejsou překJ:očeny.
Při v:ýpočtu konečné koty u Teplé od výškové značky v Uh. Hradišti
z měřených výsledků shledána byla. diferĚmce mezi kotou měřenou
229'5954 m a danou vojens. zeměp. ústavem 229'6925 m. hodnotou 9;71 cm.
Ku posouzení této odchylky je nutno uvážiti výsledky původri.i.ho
měření v nivelačním polygonu vpředu popsaném, který trať Uh. Hradiště
--'-Teplá dělí na dvě Qásti.
Provede-li se výpočet uzávěru polygonu Břeclava-Přerov-Bohumín
-Žilina-Trnava-Bratislava-Ganserndorf-Břeclava
z výsledků;;"rněřených
rozdílů výškov.ých, opravených o sferoidické korekce, vychá.zí odchylka
- 0'1199m.
Srovnejme

rozditr vÝškové trati Uh. Hradiště-Teplá:

1. vypočtenýze

sever. dílu polygonu je 34'1895 m;

2. z jižního dilu polygonu 34,3094 m a
3. určený novou nivelací 34'1648 m.
Porovnáním plyne, že rozdíl' výškový určený bývalým vídeňskj-m
'vojenským zeměpisným ústltvem z části severní a měřený po trati Uh. Hradiště-Teplá
vykazují pouze diferenci 2'4? cm, kdežto rozdíl určený i 'j~
části a měřený pak cllferenei 14'46 cm.
Z výsledků těchto dá se souditi, že v jižní části polygonu od
Uh. Hradiště' přes Gltnserndorf-Trnavu
do Teplé jest možno někde vy,:skytnutí se chyby při původním měření, rovněž i' různé sednutí budov
obsaženo je v této chybě. Bude zajímavo provésti další nivelace ,dle
programu zde pro letošnii
budoucí práce sestaveného ke, studiu dané
výškové látky I. řádu.
Provedení prací umožněno· bylo vydatnou součinností odborů pro
udržování tratí v Dh., H~'adišti a v Zilině, začež jim přísluší povinný dík.
Výškové koty nO,vě osazených značek na trati Dh. Hradiště-Teplá
sdělí na požádání min.veř. prací; později budou uveřejněny s ostatními
nivelacemi.
Bylo by si jen přáti, aby prací těchto bylo pro potřeby veřejného
podnikání náležitě využito. Podrobné pojednání o těchto nivelacích jest
-vyhrazeno samostatné publikaci nivelačního oddělení ministerstva Teř. prací.
Inž. Karel Srba.
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Rés~tmé. Note préliminaire
clu nivellement
de haute.pré-·
cision
dutracé
Uherské
Hradiště-Teplá
posée
au réseau
du ler ordre.,
En rrchécoslovaquie est déja finit le nivellement de haute précision
ItU réseau du ler ordre. Il faut épaisser le résau des ,réperes par I'intercalation des tracés du lIeme, du IIleme ordre pour formerune
hase suffi·
sante pout les nivellements techniques.
Dans ce but le gou~ernement Tchécoslovaque a établj.le Service du
Nivellementau
Ministere~ des Travaux Publics en 1919.
Le nivellement du tracé mentionné a ~ette note est la premier t'ritvait
de ce bureau exécuté pendant la période'de l'an 1920.
Ce nivellement a determiné157 nouvauxrépéres
dans les distances
consécutives envison 1·2 km.
La précision. de ce nivelleme~t est charactérisée:
I'eneur moyeri
. kilorpétrique M=±1'5mm (l'erreur probable kilométrique Mr =±.l·Omm)
De deux nivellement
consé
cuIifs
dlI tracé.
Les formules
spéciales de Mr. Lallemand établies pour le nivellement da haute précision
définient l'erreur probable systématique á' = ± 0'148 mm par kilometre et
l'errieur probable accidentel 'lJ1t =;= + 0'99 mm parldlometre.·
La précIsion de ce traeénivellé
est tout correspondante aux pl'éscriptions de la Conférence XVlIeme'pour lil. mésure des dégrés.
La .diftérence entre ·la Muteur nouvelle. nivelléé .,tlí·la .hautelu'"
nntienne(de
l'Institut Géografique de VieDne) est 9'71 cm s'explique pa,rl'écart du fermeture l'encien polygon de 1l·995m.

o někte~ýcbsta~očeskýcb
'Sděluje Fr. Lauclát,

iní~ácb.

měř. vrchní komisar· v Domažlicích.

V ročníku 1912 ča~opisu "Ósterr. Zeitscbrif't fUr Vel"~essungswesen'"
pr)psal jsem německy psanou (netištěnou) ceskouknihu neznámého pisatele,
nazvanou "Griinde ZUl"Feld-Messetey". Poněvadž kniha skýtá mimo jiné
pěkný přehled českých a v Čechách užívaných měr, vracím se opět k. ní
a vyjímám stručně pouze' to, co se týče těchto měr.
Struěná stať "Die Zwolfste Fiirgahe" sděluje, ·že délka česk.ého"(zemského provazce (Hohm.. Land-Seiis Lange) musí vždyekyi>bsahovati
52 pražskýehloktlí.
Měřidlo tvořila šÍ1ůra, nesoucí při každé d.esítce loktů
mosazný nebo oceloyý kroužek. při pátém zelený a. při každém lokti červený klilcek. Aby pisatel knihy aspoň častecně viditelně znázornil délku
lokte, připojil ke konci statě čáru's dělením na skutečnÝeh 6 palců čili
1/4 pražského
lokte, jak vysvítá ze slov: "Die HiebE!Yunten gestellte Figur
stellet 6 Zoll oder. ein Viertel Prager En~ vor."
Po<lobných předně, v palcích vynešených· dělení je v knize" celá řada.
Jsou to měřítka k jednótlivým obrazcfim o délce 3-6 palcfi. Přesnost
je.jich není malá. PoJ!:usil jsem se z 8 délek aspoň přibližně určiti délku
prážského lokte v milimetrech a ač jsem použil zcela primitivních prostředkil (jednou na. milimetry. dělené pravítko, při _čemž jsem desítiny milimetru odhadoval, po druhé: transversál. měřítka a kružítka), obdržel jsem
za výsledky: 592'7 mm a 592'05 mm pro loket. Přibližují se tedy oba výsled1l:y
délce známého ·kovového lokte na Novoměstské radnici V' Praze, jehož
délka byla urěena na 593'2 mm. Tato hrubá zkouška nasvědčuje tomu •..
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že ob,áazce jsou velmi přesně vyne~eny a že by konečně
bylo možno
z nicli délku pražského lokte samostatně určiti.
Z ostatníchdélkových
měl' zmiňuje se knížka o sáhu rovném
-3 pražským loktt'tm, o "Garn", německý to výraz pro délku 120 loktli,
a o krocích, kterých se počítalo 40 na jeden zemský provazec.
Základ plošných měr tvořil čtverečný zemský provazec, na ktery se
vyselo 1 čtvrt, 4 mázy (MaEel) a 4 žejdlíky (Seydel) obilí. Dělil se na
16 (plošných) čtvrtí neboli pint (Viertel oder Pint).
3 čtverečné provazce tvořily 1 jitro nebo strych (Morgen oder
Strich) =48 pintám
8112.0 loktům =4800 O krokům. Na 1 jitro se vysel
,'ltrych obilí. Bylo-li jitro i provazec široké a 3 provazce dlouhé, měřil jeho
plot 416 loktů čili 8 provazců. Při délce 90 1/15lokte a téže šířce bylo třeba
-360%5 loktů plotu atd.
Mimo toho se PQčítalo:
na Čt,vrtí'
(jitra)
a jedna ~tvrt se tudíž rovnala 12 pintám
= 2028 O-loktům -l~OO O krokJ"tm,
,
na měřice
(Metzen), při čemž. 1 měřice= l/16 stl'ychu=3
čtvrtím.
,neboli pintám = 12 žejdlíkům = 507 O loktům = 300 O krÓkům.
Jedna. pinta nebóli 4 žejdÍíky = 169 O loktům = 100 O krokům. Pro
1 žejdlík pšenice se počítalo 421/4 C lokte půdy, pro 1 pintu: výsevku
169'0 loktů atd.
.,
192 O provazců čili ,čtverec o straně 72012°/1351
lokte, což je přibližně
720'/15 lokte, tvořil lán (Land-Huben), k· jehož oplocení bylo třeba 55 provazců a 2~P/30lokte. Byl-li lán 16 'provazcl't ,dlouhý a 12 provazcfr široký,
potřeboval 56 provazců plotu.
Čtve.rec o straně 720 loktů čili 6 "Garn"' zval lle "Lautl-stallung",
která není k lovu ltni velká ani ml\lá. Proti lánu (LandcHuben) diferovala
"Land-Stallung" pouze 011/2 měřice a proto bylo při "rektifikační komisi"
zavedeno pro "Land-Stallung" také 192 O provazců.
'
Čtvereční" Wild- oderWald-Garn" byla plocJ:~ačtverec o straně 12010kti't.
Také čtvereční sáh byl používán, ale hlavn'ě přivýpoCtu ploch pro
stavby. Taktéž při počítání kl."ychlových obsahů byl používán sáh.
PřiMhavé české názvy pro "Garn", ~Wild- oder Wald-Garn" a pro,
"Land-8tallung" jsem dosud nalézti nemohl.
•
Résumé. Sur quelques
anciens
étaions
tchécoslovaques.
Vanteur a étudié la litératnre sur les étalons historiques tchéques. Pour
la mesure des grandes longueurs on a utilisé la "corde" de-Prague. Cette
corde était subdivisée par 52 aune de Prague, qui était lltilisé pour les
longueurs courantes surtout au' c01nmerce et !iu (oire. 1 Ilune. étlliitsub·
, l1ivisé'par 24 pouces. 1 toise=3aunes
de Pr.ague ..
La longueur de l'alme l1ans lesysteme métrique corrcspond 592'2 mm
Pour la mesnre carré ont a utilísé 1 aůne .carré = 16 points.
1 matin {carré} = 3 cordes carrées.'
'
~~
.~

ZeměměřÍčské studium v Bavo~sku.
'B. Kormunda,

~sis. Če.d
.. techniky v Praze.

Dnes,' kdy usilujeme o prohloubení geometrovského studia, bude·
zajímavé srovnati tyto snahy se studijním programem technik sousedních
,~titl'l. Úvaha o studiu bavorském je upravena nl!' podkladě publikace prot
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dra M. Schmidta o geodetickém ústavě a zeměměřičském studiu naj'ysok€
škole technické v M~nichově*).
Nejstarší bavorští geometři na počátku 19. stol. docházeli odborného.
vzdělání ve zvláštních kursech, zřízených k výchově měřičského úřednict,a
,při jednotlivých úřadech, u nichž působili. Když začaly .lÍlčřiéské práce
katastrální r. 1808, byl zřízen ~"Vzdělávací ústav pro geometry" při kat.
úřadu; Od r. 1828 vstupovali kandidáti zeměměřičství jako praktikanti do
sluŽeb katastruá. po zkušební době se theoreticky vzdělávali na "Katastrálním učelišti", rozděleném na dva běhy: matematický a praktický.
Když zde složili theoretickou zkoušku, bylipfijati.
jako zeměměřiči k.ekatastru. Hoku 1833 byla v Bavorsku zřízena polytech.nická škola, která
.přešla r. 1840 v inženýrskou školu. Tam býl r. 1844 prof. Bauernfeindem
založen geodetický ústav. Jeho přednášky o geodesii a hydr'ometriibyly
zde již rázu vysokoškolského.
Opatřil též bohatmť sbírku strojů, která
byla převzata vysokou školou technickou, založenou r. 1868. Katastrální
učeliště pozbylo významu, když r. 1846 bylo vyžadováno od uchazeČi)
o místa zeměměřičská absolvování polyt~chnického
ústavu. Hoku 1864
byla zreorganisována technika a v důsleqku toho byli od r. 1867 pfip!lštěnike katastrální zkoušce jen oni uchazeči, kteří absol-i>-ovaličtyřleté technick.é
učeliště. Roku 1876 byl vypracován specielní studijní program pro zeměměHče na dva roky rozvržený, čímž zeměměřič dosáhl PQ.prvé samostatného
·vysokoškolského ucelenéha vzdělání. Kursy pro katlistráJnígeometrypři
katastrálních
úřadech trvaly až do r .. 1879, kdy vyšli prvníabsolvettti
zeměměřičského odboru. 'l'oto dvouleté studium bylo o něco málo lepšf
nežli náš kurs zeměměřičský, ale valného rozdílu nebylo. Jediná výhoda
oyla, že zeměměřič byl sou~asně kulturním technikem jako v Prusku.
S rostoucími požadavky' na zeměměřiče kladenými, vznikala snaha
jejich, aby se domohli přiměřenějšího
vzdělání. Roku 1903 byl tedy na.
mnichovské technice, na přání Spolku bavorských geometrů, otevřen třiletý
odbor pro zeměmeřičské inženýry, který trvá až dosud. Předností jehoje,
že je tam věnována velklt péče vědám, spadající do oboru geodesie, jak
vidno z t~hulky:
Počet

.

ho.din

zimní s.
pl·edu.

Geodesie I. a II. díl . . . . . .
Vyměřování zemí a států ....
Katastrální· technika 1. ~a II. díl
Mapov8.?l p~ácev'
.
VyrQvnavacI pocet. . . . . . .
Fotogrametrie
. • . . . . . . .
Nomografie
.
VyroVnávací metody při trigon.
bodů
"
Základy astronomie . . . . . .
Počtářské zpracování geodetických
Grafické zpracování geodetických
Kreslení map a plánll . . . . .
Kreslení geodetickýc~ přístrojů

: II ~
3 ~

I

cvič.

4/1
8

'II

.

letní s,
plodu.

I

cvil;'

I
'

I

4
3

8 1"
10

2

4
1

2

1

4

určování
.
. . . . .
měření.
měření.
. . . . .
. . . . .

*) Prof. I>r. Max S c h mid t: Dasgeodiitische Institut uud der Unterricht im
Vel"lnessungswesenan der Kg!. Technischen Hochschulein Miincheu. Miiucheu Hl1(j.~
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Přejdeme-li přednášky z matematiky, fysiky, deskr.geometrie
II. přednášky právnické a národohospodářské,
vidíme, že studijní program je
sestaven tak, aby geometr měl šir?kou působnost. Do přeihuíšek o geodelii
je totiž pojata nauka o měření profilů koryt řičních, určování rychlosti
tekoucí vody a jejího množství. Rovněž důlní měřičství je ohsaženo'v přednáškách geodetických. Studijní program mnichovský má zajímavé odchylky
od programu, o který my usilujeme. Obsahuje přednášky o chemii experimentální a organické, geologii a botanice, mimo přednášky z pedologie
a bonitování, takže geometr je zylášť dobře vzdělán v ze,mědělství a může
být dobrým rádcem rolníka, s kterým se ve své praksi každodenně stýká,
hlavně pro práce scelovací. Celkově možno říci, že je to .studium velmi
dobré a můžeme podle tollO souditi, že bavorský zeměměřič stojí na výši
doby. Studium je ukončeno diplomovou zkouškou, jíž absolvent nabývá
titulu zeměměřičského inženýra, který má tatáž prá.va jako absolvent
kteréhok@li jiného odboru, má tedy také možnost státi se doktorem věd
technických.
'

Zprávy literární.
Vyšlé knihy.
Dr. A. Semerád, Příručka praktické geometrie, vyšla právě
jako 5. svazek v knihovně spisů matematických a fysikálních nákladem
.Jednotl čs. matematiků a fysiků v Praze. Stran formJÍtu 8° obsahuje 523
s ěetnymi obrazy a tabulkami. Cenšt 54 Kč pro členr a studující, krámská
72 Kč. (Objednávky. vyrizuje dr. Cupr, docent a aSlstentéeské
techniky,
Brno, Véveří ulice.)·
.
'
Již po, zběžném prohlédnutí vidíme, že jde o dílo ojedinělé v naší
, odborné literatuře, nejen obsahově, 'nýbrž i provedením. Věcnou kritiku
bude však možno podati p~ řádném prohlédnutí.
Zatím lze je~ vyjádřiti· pocit nestranné radosti nad prací autorovou,
nad energickou podnikavostí zasloužilé Jednoty a nad dovedností Polygrafie brněnské, která spis vytiskla. Zároveii třeba vřele doporučiti pp.
kolegům, aby spis sico nejdříve opatHli a podporovali tak záslužný podnik, který povstal právě ve svízelných poměrech naší doby. Dr. Tichý.
Prof. J. Petř,ik. Nařízení z roku 1890. Litografované přednášky
vydané nákladem Ustřední komise čes. vys. učení techn. v Praze. Cena
pro posluchače 14 Kč.
.
Autor nastiňuje na začátku vývoj instituce civilních techniků od
jeho založeni až do posledních doba podá.váseznam
předpisů a nařízení
pro měření katastrální.
Podrobně projednává nařízení ministerstva práv
a financí ze dne 7. července 1890, ř. z. č. 149, s příslušnými z'llěnami dle
nař. ze dne 9. února 1907 a na vhodných příkladech ,osvětluje' dopustnost
chyb při měřeních délkových tímto nařízením stanovenou. Na to obírá se
ná.vodem z r; 1907, jak'si počínati pH vykonávání prací měHckých a pH
provádění změn v operátech katastru daně pozemkové dle zákona ze dne
'23. května 1883 a uvádí předpisy o číslování parcel s množstvím. vhodných
příkladů, načež přikročuje k plošným výpočtům pozemk~. Vychá:'zí od obec~
ných pojmii stanovení plochy parcely v katastru, uvádí I!lnožstVi příkladů
pro výpočet ploch v :p'raxi katastrální, zvláště pak řešení souřadnicová
trojúhelníků, čtyřúhelmků a mnohoúhelníků, jichž elementární. odvození
a ukázka, jak možlfo měniti rdzným způsobem postup práce měřické, mají
velikou cenn pro měřického technika. Na četných případech ukazuje, jak
nutno počítati plochy ve shodě s výměrami udanÝmi katltfltrem, načež
autor obírá se rozborem chyb v plochách ze stanoviska teoretického, jakož
i srážkou mapy v plochách a délkách. Geometr n~leznezde
návod, jak
počínati si má při měření délko~ém v terénu; chce·li svoje měření uvésti
v 'Souhlas 11 rrm.pou katastrální., Cetné tUagramy, vyjadřující srážku délky
na mapě, usnadní mu práci.
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Konee spisu věnován je vytyěování kolmic v terénu a rozboru přesnosti při tom dosažené.
.
.
, Spis je psán slohem jasným, písmem zřetelným, formát jeho je vkusně
a vhodně volen a poněvadž opatřen je množstvím vhodných ~říkladů, které
výstižným způsobem ilustrují pl'edpisy úfední, hodí se tudlŽ jakožto, výbormí. příručka nejen pro posluchače t,echniky, ale i pro výkonné geodety.
Spis ten vřeleodporučujeme.
.
Fiala.

"Provedeni

agrární reformy na velkostatcjch

Pardubice ... "

Praha 1921. Nákladem pozemkového ú1'adu. Tiskl "Melantrich".Praha
Cena 4 Kč.

"Technická

činnost ministerstva

II.

veř. prací v r. 1919a 1920."

'Sestavi\ inz. G. Hermann. Na skladě má i'editelství pomocných úřadů min.
veř. prací, Praha-Smíchov, Presslova 6. Cena 10 Kč.
"Propočítáni služební doby státnich zaměstnanců." Napsal
dr. Jaromír Volf; vydal "Vesmír", Praha-Karlín,
Palackého třída ,41.
Cena 12 Kč.

"Ober die Berechnung des raumlichen Riickwartseinschnitts
b!'liAufnahmen aus Luftfahr,zeugen." Napsal dr. inž. T. Fischei:. Vydal
G. Fischer, Jena 1921. Cena v CSR. asi 25 Kč.
"Photogrammetrie". N~psal dr. inž. H. Liischer. Vydal B. G. Teubnel',
Lipsko a Berlín 1920. Cena v CSR asi 10 Kč.
"Výroční zpráva" es. voj. zemčp. ústavu za dobuvod 18. října 1918
do 31. prosince 1920. Vyšlo v komisi knihkupectví F. Rivnáč, Praha II.
(Cena 11 Kč.) Informační br!>žura, důležitá pro každého geometra.
"TofografiCký plán Velkého Brna s okolim" v měřítku 1: 25.000
nově vyda čs. vojenský zeměpisný ústav v Praze III, Karme1itská 3.
Rozměr kresby je 83 X 73 cm a proveden s českými jmény. K dostání
v knihkupectví za 36 Kč. Veřejné ústavy obdrží jej za sníženou cenu
25 Kč přím'o u zeměp. ústavu.
Reformoí mapy katastrální. V článku uveřejněném v čísle 5.
časopisu "Zprávy veřejné služby technické" navrhuje inž. Vos á hlo řadu
směrnic pro reformu katastrální mapy zjednodušením značek, které se stanou
P9uze symbolem dotyčného předmětu, vykresleným jakýmsi druhem obial';né
-Iltenografie. Na dosavadních mapách katastrálních, užívaných v čs. republice vyznačují se sady, bařiný, lomy, hUníště, pískoviště, listnaté a jehličnaté ledY, hřbitovy atd. znaky, jez mnohdy příliš vyjadřují snahu, po
zobrazení těchto předmětů věrně podle přír<!dy; to vyžaduje k znázornění
mnoho car a znesnadňuje zakreslení změn, jež během ěasuse
přiházejí.
Kromě toho doporučuje, aby území železniční bylo -vyznačováno přesně
geometricky a vlasově konstruovanou OSou dráhy a území silniční jedinoú
hranič~í čarou.
I
Hada návrhy reformních znaků (v porovnání s dosud obvyklými
znaky) je -vyobrazena na 2 tabulkách.
.
Meliorace půdy na Slovensku náleží ,vedle pozemkové reformy
a elektrisace k nejdiUežitějšÍIn hospodářským podnikům v, čs. republiee.
Podle odhadu miuisterského rady dra techn. J. Horá.ka v Bratislavě je na
Slovensku třeba meliorovati 900.000 kat. jiter rolí, 250.000 kat. jiter luk
a 350.000 kat. jjtet pastvin.' Výnos z 1 ha půdy je na Slovensku o 1/4 až 1/3
menší nežli v Cechach. V župách horního Slovenska bude třeba zaKládati·
pastviny. JJude nutno upraviti tok řeky Váhu a jeho přítoků. K organisaci zemP,dělsko-technické služby na Slovensku je. zřízen zemědělsko-technický referát při expositul'e ministerstva zemědělství v Bratislavě.
("Zprávy veřejné služby technické", ročník 1921,č. 7.)

,

Zprávy veřejné

Články časopisné.
I
služby technické: Čís. 9: Pro~ram přesných

nivelacj ministerstva veřejných prad v r. l1!21.
Cís. 1,1: Rakouský spolkový měřický úřad.

"

Časopis čs. inženýrl't, a architektl't:

:-;evčík:

Čís.

Regulace řeky DdetoIÍice na Sl~vensku.
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Čís. 21. Inž. Sk řiv a n e c: Reorganlsace
v CSR.
v

Výroční zpráva vojenského
B e n e š: Některé
mořskou.

poznámky

k redukci

veřejné

služby

zeměpisného ústavu:
měření

gravitačních

technické
Kapt. L.
na hladinu

Časopis pro pěstování matematiky

a fysiky: Čís. 1. Dr. J os.
stereoskopických obrazců.
'i"'
.
Sborník čs. spoJečnosti zeměpisné: Čís. 1 a 2. Kapt. IJ. B e n e š:
() vhodném zobrazeni Cs. republiky.
.
Mjr. Semík:
První nástěnná mapa CSR.
..
Zeitschrift fiirVermessungsweseJ1: Čís. 8. Prof. A. Klinga t s c h:
Uber eine Erweiterung der gnomonischen Abbildung.
Čís. 10. P.Werkmeiste~·:
Beitrag zur Losung von Aufgaben der
-einfachen Punktbestimmung. (Dokončení v čís. 11.)
AlIgemeine Vermessungsnachrichten:
Čís. 16. K. V. Sauer:
Die 'l'eilung von Grundstiicken oach einfacher Berechnungsart.
Čís. 18. A. A b e n d r ot h: Die topografische Wirtschaftskarte 1 ~500()
~pokraě. v Č. 19, 20).
K lí ma:

Geometrické

sestrojování

Zp~ávy odbo~né.
Polní práce čs. voj. zeměpisného ústavu v roce 1921.
I. Pr áce

ast rono m.' ge ode tického

od boru:

1. Doplnění triangulace I. řádu na Moravě; polygon mezi body:
:Spálava, Dívčí hora, Javorník Kelčský, Bradlo.
Práci provádí jedno
. triang. oddělení.
2. pr'esná nivelace na Slovensku; polygony Břeclava, Bratislava,
podél Dunaje a Ipoly, Luěenec, Osiány, Trenč.Ín, Kúty. Práci provádějí
tH nive!. oddělení.
v

.

II. Práce

topografického

odboru:

1. Tachymetrické
měření pro vrstevnicový plán •Velké Prahy"
v měřítku 1: 2880. Práci provádí deset tachym. sekcí.
2. Reambulace plánu píivodního měl'ení 1: 25:000 v okolí Brna.
Provádí jeden samostatný topogl·af.
.
3. Revise speciální mll-py na Slovensku v měřítku 1: 50.000. Provádí
mapovací oddělení čís. 1 se sidlem v Nqvých Zámcich, později v Krupině
neb Lučenci.
l,l. Reambulace píivodního měřeni v měřítku 1: 25.000 v okolí Prahy.
Provádí mapovací oddělení čís. 2 se sídlem v Praze.
.'
5. Delimita.ční práce: dva topografové jsou přiděleni delimitační
komisi na Těšinsku, jeden triq.ngulátor a jeden topllgraf jsou pHděleni
delimitační komisi českosl.-rakouské.
6. C~ičné mapování topografického kursu v okolí Čerčan u Prahy.
_____
G~ometr.kapitán Josef Hauk.

Zp~ávy stavovské.
Stav parlamentní

akce o přeřazení státních

měřických úředníku.

!až. Josef.R u ž ič k a.
Zatím, co letní doba byla voŠemstátním geometrům dobou úporné
měřické práce polní, již tito konají s příkladnou setrvačností dle starého
pře{lpisu .od slunce východu do slunce západu" proti obecně platné zásadě
osmihodiMVé činnosti denní, probírán byl ve výborech póslanecké sněmovny
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návrh o přeřazení měřických státních úředníků do skupiny A. V tak
důležitou dobu odvedla je úřední povinnost od sledování vý.voje celé otázky
o přeřazeni a zabránila velkou měrou tomu, by kolegové plně paralysovali
vlivy mimoparlamentních osob, které se horečně snažily v zárodku hned
znemožniti vydání příslušného zákona šířením falešných zpráva stranickýn.
zpracováváním kruhů poslaneckých.
'c Mnoho nepřátel pracovalo zákulisně - otevřeně jen mluvčí z ministerstva financí, které patrně chce se tím odměniti svým měřickým úředníkům za~svízelnou jich službu, přičinlivost a rekordní výkony ve státni
službě 11 Ceskoslovenské ministerstvo financí svými zástup<;i staví se proti
navrhovanému
přeřazení, vlastně znovu zařazení geometrů do skupiny A,
••. ač právě ono má podporovat toto stanovisko a ukázat, že chce splnit slib
bývalého rakouského ministerstva financí, jenž dán geometrům. Slib každý
je čestným závazkem, tím více slib ministerský, což uznal i rozpočtový
výbor ve zprávě své na poslaneckou sněmovnu ze dne 7. června 1921.
Brání-li se ministerstvo finand přeřazení geometrů, pak zaujímá stanovisko
mravně závadné, neboť nechce plnít sliby dané písemně jeho předchůdcem.
Proto lze štěstím nazvati okolnost, že geometři státní tentokráte
upustili od dosavadní zvyklosti, t. j. domáhati se svých práv prostřednictvím
nadřízených úřadů finančních .(právníků) a že svěřili svůj osud do rukou
osob objektivních, které měly vůli zjednat nipravu a odstranit křivdy,
jimž geometři, vlákaní do úřadů státních vyhláškami ministerstva financí,
č. .1. 30.754 z 16. června 1899, jsou až dosud vystl\veni.
Počátek akce provedla rep14blikánská strana čs. venkova, jejíž pří~
slušník pan poslanec M:archa spolu s 22 druhy vypracoval pro poslaneckou
sněmovnu návrh zákona na změnu § 52 zákona z 25. ledna 1914, ř. z. č. 15,
dle kteréhožto návrhu měli bjti státní měřičti úředníci p'řeřazenido
'skupiny A s platností od 1. záři 1919. Mezi těmi, kdo návrh (čís. tisku 1131
~ 2. prosince 1920) podepsali, čteme jména významných politických činitelů:
Svehla, Sonntag, prof. dr. Srdínko, dr. Blaho, Dddal, iilž. Botto a j. Návrh
předán byl pak výboru státně-zřízeneckému,
který jej přijal a postoupil
výboru rozpočtovému. V tomto výboře byljednohlasně
schválen, ač s malou
úpravou stylisace. v tom smyslu, že jen text článku A. z § 52 zmíněného
již zákona měl býti změněn, aby totiž '~ýklad pozdější nemohl vztahovati
se na kategorie jiné než geometry t). Ze ovšem vláda, zastoupená panem
odborovým přednostou dr. Vlasákem, protestovala proti přijetí návrhu, nepřekvapí toho, kdo zná poměry. Ale výbor státně-zřízenecký
přijal znoyu
upravený návrh Marchův. Na nové však zakročení vlády bylo prosazeno,
že zvoleno subkomité pro řešení této otázky; avšak i subkomité prohlásilo
svůj souhlas s navrhovaným -přeřazením geometru.
V kritickou dobu, kdy vlivní jednotlivci chtěli kazit pro nás slibný
vývoj celé akce, sestavil Spolek státních měřických úředníků zprvu kratší
memorandum (viz čís. 2 Z. V.) a později obšírnější pamětní spis, kterým
měli býti členové poslanecké sněmovny informováni patřičně o činnosti,
vzdělání a platu státních geometrů. Spis tento, jejž později v Zeměměřičským Věstníku uveřejníme, sestavený v největší rychlosti, podá.vá každému
nezaujatému správný obr~z celého hnutí geometrů státních a nešetří detaily,
neboť v nich právě jest Plttrno, jak odůvodněným jest návrh pap.a poslance
~Iarcby a soudruhů, a že-jest aktem spravedlnosti
a vyplněním slibu
ministerského, budou-li geometři postupovati tak, jako do roku 1914 postupovali, t. j. s ostatními vysokoškolskými techniky.
Aby naši kolegové doslovně znali dflvodnou zpr:ívu výboru státnězHzeneckého a rozpočtového, jakož i aby na věčné l':asy vzácný tento
dokument uchován býti mohl nám všem, uvádíme jej tuto i s p:Hslušným
definitivním návrbem zákona:
t) Dle návrhu Marchova měl zníti: "Odstavec A.: Úplné vzdělání středoškolské a řádné studinm vY,sokoškolské,úkončené předepsanou odbornou státní
zkouškou." "Odstavec B.: Uplné vzdělání středoškolské, rozšířené mimořádným
kursem vysokoškolským neb jiným kUr.!em odborným a ukončené vyšší žkouškol\
odbornou."
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Poslanecká

sněmovna

N. S. R Č. 1921.

I. volební obtlobL

2737.
Zpráva:
I. státně-zfizeneckého
výbor'u, II. rozpočtového výboru
o návrhu posl. Nejezchleba-Marchy a soudruhú
{tisk 1131)na změnu § 52 zák. ze dne 25. ledna 1914, č. 15 f. z., o služebnfm poměru, státnfch úfednfkit.a sluhit (služební pragmatika).
I
1.
Deputace zástůpců říšského spolku čsl. měřických úředníků státních
stěžovala si trpce na zkrácení, kterého se jim dostalo služební pragmatikou
z r. 1914 zařaděním do skupiny B státních úředníků. Deputace poukazovala
na to, že geometH mají řádné a odborně ucelené vysokoškolské studium,
zakončené odbornou státní zkouškou a že- tedy studium to jest neprávem
posuzováno jako pouhý kurs, jak ostatně nad veškerou pochybnost objasnil
profesor české techniky inž. Vladimír Hrazký ve své řeči,pronesené
ve
schůzi státně-zřízeneckého výboru poslanecké .sněmovny bývalé říšské rady
dne'123. května 1910.
.
K tělesně i duševně vyčerpávajícjm a zodpovědným úkolům zeměměřičů jest zapotřebí úřednictva zvlášť zdatného a takové lze do státní
služby získati jentehdy,
budou-li splněny jeho oprávněné požadavky. To
věděla vláda rakouská a proto v dobe nedostatku zeměměřického personálu
zlLvedla výnosem ze dne 1!). června 1899, čís. 30.754, takové poetupové
poměry, že hyli v tom ohledu postaveni na roveií ostatním technickým
úředníkům se vzděláním vysokoškolským. Ve výnosu tom zvala vláqa rakouská
. absolvované geometry ke vstupu do státní služby, a když toho dosáhla,
. upřela geometrům úplné vysokoškolské vzdělání a zal'adila je do skupiny B
státních úředníků.
.
Geometři poukazují mimo jiné také na to, že do skupiny "A" státních
úředníků zařaděni jsou i učitelé tělocviku a hudby na středních školách,
a pojietní technikové, kteří zajisté nemají vyššího vzdělání než oni.
.
Konečně nutno konstatovati, že v Rakouské republice byla již tato
křivda napravena a geometři zařaděni do skupiny A.
S touto úpravou spojený finanční náklad bude nepatrný, neboť jedná
se jen o nejvýše 400 úředníkU. ve všech odvětvích státní, služby. Ostatně
možno náklad ten opatřiti zvýšením evidenčních poplatků, které nebyly
měněny od r. 1883 a jsou dnes nepoměrně nízké.
Státně-zřízenecký
výbor schválil předloženou osnovu zákona se
změnami, navrženými rozpočtovým výborem a navrhuje:
Národní shromáždění nechť eé usnese na p'řipojeném zákoně.
Současně navrhuje státI\ě -zřízenecký vybor v' zfíjmu prohloubení
vysokoškolsk ého studia zeměměřického ke schválení tuto resoluci:
Resoluce:
Poněvadž nová doba klade a bude ještě klásti na stav zeměměřický
nové požadavky (reforma pozemková, úprava říšských hranic, zhotovení
ma.p Slovenska atd.), vyzývá se ministerstvo školstvi a národní ósvěty, by
nejdéle do poMtkuškolmho
roku 1921/22 vybudovalo na vysokých školách
technických řádný odbor zeměměřický.
V Praze,
dne 27. ~ervence 1921.
Předseda: Geršl v. r.
Zpravodaj: G. Navrátil
v. r.

.

II..

Výbor rozpočtový při projednávání Mvrhu tohoto byl si vědom
usnesení výboru státně-zřízeneckého, kde návrh byl již projednáván, nemohl
se však přikloniti plně k jeho usnesení.
.
,
V § 1 navržené změny služební pragmatiky, § 52 v odstavci druhém
i třetíID by mohly svojí značně odlišnou stilisací v:yvolati a. proti stávajícím
praxím' vzbuditi značné. množství požadavků jinych kategorií úřednictva
za příznivější zařaděni přes tO,že návrh, jak výslovně praví navržený § 3,
týče se pouze (geometrů) Úředníků měřických. Bylo tudíž navr7..ené a státněúízeneckým
výborem sehválené znění opraveno, že odstavec druhý byl.
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.doplněn, že řádné studium vysokoškolské, je-li odBorně ucelené, odpovídá
požadavkllm kategorie A. Odstavec třetí nebudiž pak měněn proti původnímu znění zákona.
.
•
V § 4 souhlasí rozpočtový výbor s tím, aby zákon nabyl účinnosti .
dnem 1. ledna 1921.
.
.
.
Se stanoviska rozpočtového zatížení konstatováno, že zatížení vzniklé
zvýšením .požitkll. cel}t.ového počtu 360 měřických úředníkii hude obnášeti
ročních Kč 52Q.OOO. Uhrada na zatížení toto není sice výslovnp J!0ruce,
však schválení předlohy vládního návrhu zákona, kterýmž se mění §' 54,
odst. 1. zákona ze dne 23. května 1883. č.83 ř. z., o evidenci katastru daně
pozemkové přináší příslušné prostředky, že úhrada tato jest dosažena.
Rozpočtový výbor považuje Za· zcela spravedlivé usnesení toto,
poněvadž měřickým úředníkům bylo zařadění toto slíbeno ji~ tenkdte,
když vyzýváni byli, aby- studiu zeměměřickěmu se věnovali, jak dokazuje
výnos ministerstva financí ze dne 19. června 1899, Č. 30.754, v němž absolventiim zeměměřického studia slibovány všemožné výhody, jako odstranění
třídr XL, dosažení' třídy· VIII. ve 12ti letech a nejméně totéž postavení,
jake mají ostatní technikové ve služb:í,ch státních.
. .
Usnesením tímto sliby ty se splňují.
Výbor státně-zHzenecký schválil dále re s o lu c i o vybudování řádného odboru zeměměřickéhQ na "ysokýchškolách
,technických, ke ·kteréž
resoluci se výbor rozpočtový připojuje.
V P r a z e, dne 7. července 1921.
.
Přet1seda: Boh. Bradáč
v. r.
Zpravodaj: Jan Černý .v. r.

Zákon
ze dne
1921,
jímž se mění § 52 zákona ze dne 25. ledna 1914, Č. 15 ř. z., o služebním
poměru státních úředníku a sluhu.
.
Národní shromíždění republiky ČeskoslovensI{é usneslo se na tomto
zákone:
.
'.

§L

'.

Odstavec II. § 52 z<ikona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 i'. z., o služebním poměru státní6b úředníkii a sluhů se zrušuje ve svém nynějším
znění a bu~e zníti takto:
.
nA.Uplné vzdělání středoškolské a řádné odborně ucelené studium
vysokoškolské, ukončené pi'edepsanou odbornou st.'ítní zkouškou."
§ 2.
V diisledku ustanovení § 1 tohoto z.íkona mění, pokud se týče, doplňuje se od&tavec V., VII. a IX. § 1 nařízení vešŘ;erého ministerstva ze
dne 1. února 1914, č.34 ř. z., v tom směru, že měřičtí llředníci(g6ometří)
příslušných resortu zařaďují se do skupiny A. státního úr·edniCtva.
§ 3.
Uřednikiim v § 2 jmenovaným propočítá se jejích celková služební
doba dle skupiny A. státních úredníků a podle výsledku takto dosaženého
zařadí se úředník do příjmupřís1ušné hodnostní třidr a po pi'ípadě platové
stupnice podle lhlit časového postupu, stanovenych zákonem ze dne
7. Hjna 1919,č. 541 Sb. z. a n.
.
§4.
Zákon. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1921.
§ 5.
Provedením t~hoto zákona pověřují se příslušná ~inisterstva.
tJ

Z uvedené »Zprávy výboru státně-zřÍ1.:enllckého a rozpočtového" je
patrná jednomysluost obou ěinitel&, kterým svěřena k rozhodnutí . celá
otázka. Je jisto, že kdyby návrh !:lylpředložen v poslední schiizi poslanecké
sněmovny, konané dne 5. srpna 1921, nebylo by jístě znatelného počtu
těch, kdož by se stavěli proti. Vždyť celá tato záležitost státních geometrII
vleče se už tří ětv!:ti roku v parlamentě a známo je tutíž všem členům
sněmovny, jaké křivdy se geometrlim staly. Myslíme, že sotva některý
politický klub by se zřejmě proti postavil, snad tu a tam jednotlivec
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některý, jemuž naočkována našimi nephíteli zásadní nechut proti stavu
našemu.
Stalo-li se, že upravený návrh Marchliv nebyl předložen do poslední
schlize poslanecké sněmovny k projednání, pak zkoumati, kdo jest tím
vinen, nemližeme sami, ale poukazujeme k vylíčení, jež obsaženo ve, článku
pana poslance Marchy vé Svobodě z 13. srpna 1921. Trpce neseme toto
oddálení, ale věříme, že poslanecká. sněmovna' v příštím svém zasedání
přijme jej, přes to, že doba parlamentních prázdnin dala našim nepřátellim
mnoho- času k dalším úskokům a sofismatlim.
'Jest proto na všech geometrech nejen státních, ale městských, zem-,
ských, železničních, ba civilních, by v zájmu celku zakročili všude proti
z3škodníklim a znajíce' obsah podání Spolku státních měřických úředníkli,.
jakož i stanovisko výboru státně-zřízeneckého i ro~očtového, uplatnili jej
ve veřejnosti a v soukromých stycích s poslanci všech vrstev politických.
,
Kolegové! Podporujte několik svých přátel, kteří v centru pracují
pro vás všechny tak obětavě a pamatujte si tato tři hesla z diivodové
zprávy rozpočtového výboru ze dne 7. června 1921, kde se praví:
1. Studium
geometrovské
je řádné
studium
vysokoskolské
a odborně
ucelené.
2. Přeřazení
geometrii
do skupiny
A. jest
zcela
s,prave d li v é,
'
3. Přeřaze·ním
tír"nto se splňují
sliby
dané.,
Spojte se všichni k vybojování akce tak slibně se rozvinu vší a pra.cujte pilně na .ukončení díla, jehož morální a matelielní význam je prG
vás otázkou dnes tounejdiiležitější:
Blíží se hodina dvanáctá, a v ní rozhodne se vaše vítězství.
V Brn ě, dne 13. zá:i'í 1921.
'(Dokončení.)

Zprávy školské.
Retorm,a zeměměřického studia.
vývoj reformy zeměměHckého studia byl v tomto časopise se zasloužilým zájmem sledován' a ležela
vlastně' zde vedoucí linie celé akce. S,tačí tudíž pokračovati v dříve zde
uvedeném líiíení akce.
Anketaodbývana
8. dubna 1920 na velmi širokém základu měla opal třiti jakousi retrospektivu
po přáních všech odstínu zeměměřických i z kruhii
inženýrských. Předloženy byly tu návrhy jednotlivých vysokých škol, a sice
české techniky v Praze (znamý referát prof. inž. J ..Petříka), německé techniky v Praze (na tříleté studium s dvěmi státními zkouškami), české techniky v Brně (známý referát prof. dra Semeráda), německá technika.v Brně
té dóby návrhu nepodala.
.
,"
Jedp.alo se na podkladě samostatného studia výlučně geodetického.
Proti 'tomu byla řada nnmitek. s poukazem, že k úzce specialisovanému
studiu geometrovskému dostačí dva nebo tři roky s poukazem na cizinu,
kde specielní studium geodesie ve formě různých, kursů eksistuje.
,
Praktičtí inženýři odboru s geodesií spřízněných vystupovali opět
protí tomu, by pro zemčměřické studium zavedellY byly předměty inženýrské
a poukazovali na domnčlou konkurenci inženýrt1m tím vzniklou, na polovičatost encYklop.edickou a na nedostateěnou přípravu geometrů.{lro inženýrské aplikace. Docela byla pronesena ohrazení, by geometr prováděl
geometrické práce pro specielní účele inženýrské v komasacích, v melioracích, při stavbě komunikací silnic a železnic, vodních staveb a v dttlním
měřictví.
'
Přednesena tu byla řada resolucí a návrhu a názory všechodstínú
na studium i praxi geometrovskou. Rozdíly byly velké a v různé směry
zabíhající, ano některé až osobně jednostranné,
že bylo těžko z této
ankety činiti uzávěry.
'
Tato různost ·názorl1 se přenesla do jednání na vysokých školách
technických a do odborných zájmQvých 'korporací, že ministerstvo školství
dne 28. června 1920 učinilo nové podání na vysoké školy technické, by se'
tyto zabývaly znovu studiem organisací studia geometrovského. Odflvodnění,
I

.

..

'
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poukazovalo na rllznost názorll y podrobnostech při vybudování studia.
()dborné korporace zeměměřické dožadují se nahrazení kursů zeměměřických
řádným odborem, inženýrství s osmisemestrovou stlldijní dobou a dvěmi
státními zkouškami,' při čemž nemá býti rozšířena působnost absolventľl
nového odboru, naproti tomu poukazují jiné kruhy odborné (vysokoškolské,
úřední i spolkové), že by v budoucnosti z toho vznikly důsledky jako
nespokojenost absolventů s malým oborem působnosti při nepřiměřeně
tomu dlouhé době studijní a dostavil by se znatelný odchod pOsluchačfl
na jiné odbory, které by při studijJJ.Í době málo delší skýtaly absolventům
mnohem širší pole působnosti a bezpečnější a větší eksistenční uplatnění.
Byla všeobecně uznána nutnost prohloubení a rozšíření zeměměřického studia, by absolvent vycházel ze škol vybaven takovými vědomostmi,
by vyhověl potřebám prakse úřední (při evidenci katastru daně pozemkové, při pracích kartografických, fotogrametrických, topografických mapováních, dále při službě autonomní obecní i zemské, při službě pro ochranu
uměleckých památek atd.), dále by hověl i potřebám praksi civilně-technické
a soukromých úředně oprávněných geometru. Nebylo též zásadních námitek
proti zřízení odboru s dvěmi státními zkouškami a proti přiznání práv, jež
jsou toho důsledkem. Naproti tomu nebylo jednotnosti názorl!, že by
k dos.ažení tohoto cíle bylo nutně zapotřebí organisovati studium přesně
jako osmisemestrové, zatím co na jiných oborech jeví se snaha po zkrácení
studijní doby. Nelze přejíti různá tvrzení, pronesená, že postačí k dosažení
cíle, aniž by se rozšiřovala působnost absolventů doba pěti- až sedmisemestrová. Přílišná rozdílnost náhledfl o této zásadní otázce a poukaz mi
)"adu nebezpečí, jež by z jednostranného rozřešení reformy studia - tedy
otázky pro státní správu nesmírné závažnosti - mohla vzniknouti, nepo·dává miqisterstvn školství pevné základny k dalŠÍmu jednání o naléhavé
této reformě a proto v zájmu důležitého studia zeměměřického byly dožá·
dány vysoké školy technické, by znovu projednaly všechny otázky reformy •
zeměměřického studia se týkající a sdělily výsledky svých jednání, pokud
lze brzy ministerstvu školství.
Dává 'se současně vysokým školám na uváženou, zda by nebylo lze
urychleně tuto otázku projednatí ve zvláštní komísi, do které by každá
vysoká škola technická vyslala po jednom zástupci, opatřeném širokou
plnou mocí k dohodě o potřebné délce' studijní doby, učebné osnově
a zkušebním řádu. Doporučuje se, by vysoké školy zaujaly.,stanovisko,
přiléhá-li otázka agrárních
operací (scelování pozemku) spíše studíu·
kulturně inženýrskému či zeměměřickému.
.
Dle těchto směrnic pověřily sbory profesorské příslušné komise
opětpvným studiem, otázky studia a patřičné ~rávy předložily ministerstvu
.školství k dalšímu jednání. Nyní předložily veskeré vysoké školy technické
(celkem čtyři) návrhy na úpravu zeměměřického studia v předložených
studijních osnovách specielně odflvodněných..
..
.
• Po přijetí těchto zpráv svolalo mínisterstvo školství dne 6. června 1921
zvláštní
poradní
komtsi
na 4. července 1921, která projednatimčla
základ reformy studia, t. j. osnovu studijní.'
~
Každá vysoká škola vyslati měla dva splnomocněnce, a to jednoho
zástupce z učehného běhu zeměměřického a druhého za nejbližší směry

.

~~~

'rato poradní komise zasedala ve dnech 4.a 5. července 1921 vministerstvu školství za předsednictví pánů dra Matouše
Mll.lbohana,
jeho
zástupce dra Vrby a měla za zapisovatele inž. Masáka.
V komisi byli
přítomni členové páni prof!Jsoři: Dr. Pantoflíček
a inž. Petřík
(Praha,
česká technika), rekt. magll': inž. Rosenkranz
a dr. Haerpfer
(Praha,
německá technika), dr. Semerád
a inž. Smrček
(Brno, česká technika),
dr. Loschner
a inž. Maixner
(Brno, němecjtá technika), dr. A.Tichý
-(Brno, ~ysoká škola zemědělsko-Iesnická), dr. C ech u r a (Příbram, v1Boká
škola hornická).
.,
.
Zástupce vlády pan dr. Mat o u š M a I b o han zahájil anketu a udělil
-slovo referentu panu dru Vrb o v i, který stručně sdělil výsledky usnesení
profesorských sborů.
.
Po provedené povšechné debatě podal'Uo se dospěti k zásadnímu
usnesení o formě studia a oboru pflsobnosti, jež dosud, jak jest z dřívějších

•
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jednání patrno, pflsobily nejvčtší obtíže a zdály se ohroziti reformu studia
specielního vůbee. Byl po té přijat kompromisní návrh: Reformované
studium
zeměměl:'il.\ké
budiž organieky
přičleněno
k inženýrskému
stavitelstvf
jako třetí
směr.
Při tom není nutno,
by
bylo zcela identicky
organisováno
ve své učební
osnově.
Tím jest v zásadě rozhodnuto o formě studia a lze říci šťastně.'
,lednak se tu buduje ueelené odborné studium inženýrské, rovnoeenné všem
,ostatním inže'nýrským odborl'lm a dále umožňuje se vypravení studia
inženýrskými předmět:y;, aniž by tomu ostatní odbory inženýrské mohly
brániti. Takovým zpúsobem lze rozšířiti obor vzdělání a piIsobnosti zemčměřiekého inženýra a učiniti absolventa schopna samostatné eksistence, což
jest pro prosperitu reformy velmi dmežité, vzhledem na velkou zodpovědnost reformy do budoucna.
Po přijetí tohoto. rozhodnuti byla připravena učebná osnova. Probrány byly dle všech předložených návrhů jednotlivé předměty učební
oa ve směrnicích stanoven počet jim věnovaných hodin. Usnesení o osnově
učebné nebylo definitivní, neboť řada otázek velmi vážných, jako přijetí
rfizných inženýrských a průpravných předmětú teoreticko-inženýrských,
~ jichž přijetí mají rozhodnouti profesorské sbory dle zásad, na nichž po~robněchtějí
na jednotlivých vysokých školách tento odbor inženýrský
vybudovati.
Takto jest zásadní detailní vypravení odboru přeneseno do sborll
profesorských jednotlivých technik, jež budou míti zodpovědnou práci
sestaviti studium hospodárně a tak, aby za nynějších spletitých poměrů
eksistenčních života schopno bylo. Na šťast:ilémřešeniotiízky jsou interesováni
cstejně jak absolventi, tedy stav, tak i stát sám. Jest to otázka velmi
vážná, již bude i fiále nutno řešiti s klidem a rozvahou prostou všelikých
aspirací momentánních neukvapeně, nýbrž promyšlenč se stanoviska široké
koncepce a hospodárnosti.
.
Státní správa bude zasluhovati podpory, aby tento úkol vyřešila
v době, kde nikde není ještě analogiekýehvzorii,
a to úkol tak těžký, jako
studijni reforma, jenž jest zodpovědným a obtížným.
Dr. Semerád.

Zp~ávy osobní.
President republiky jmenoval dra Boh. K I a d iv o mimořádným profesorem geodesiena
české vysoké škole technické v Brně, dra inž. aI.
Tichého
mimořádným profesorem geodesie na vysoké škole zemědělské
v Brně, dra Vlad, Maška mimořádným profesorem matematiky a l1eskriptivy na vysoké škole zemědělské v Brně ..
A. Ve stavu úředníků evidence katastru jmenováni: Měřickými rady:
inž. Brandl Jan, Teufel Albert, Jilék Emil, Jaitner Rudolf,
Mrázek Karel, inž. Halts Karel, inž. Sůra Václav, inž. Veverka Stanislav.
Křička Alois, inž. Holee Petr, inž. JeliiJ.ek Adolf, inž. Lupáč Karel, Vláčil
Josef, inž. Nedoma Antonín, inž. Navrátil Bohumil, inž. Berger Pavel,
inž. Simáček František, inž. Friťseh Ludvík, Kolman Václav, inž. Vosáhlo
Karel, Pechr František, inž. Náhlik František, inž. Musil Alois, inž. Meisnar
Antonín, inž. Polívka František, inž. Slezáček Cyril, Mareš Josef, inž.
Cingroš Josef, Hrstka Josef, :Remenár Gejza, Pintér Vojtěch, Kiss Ondřej,
SUara Carmelito; Klimko Alexandr, Strobl Frliňo.
.
MěHckými
vrchními
komisaři:
Lacina Otto, inž. K~čera
Ladislav, Nosál Tomáš, Trávníček Jan, Nosek Jan, inž. Matuška Jákub,
Finda Josef, inž. Sedlecký Augustill, Rykr Karel, Lev František, Toman
František, inž Moe AntoníJ1, inž. Nedělka Alois, Háv Ignác, inž. Horný
Ludvík, Grobner Václav, Sko.da František, Kis Oskar, Bry'chta Jan, inž.
Potftček František, Bufka Václav, Sojka Jan, Verner Josef, Cermák Václav,
Kubinyi Fráňo, Kassay Stefan, Nagy Imrich, Klobucki Martin, Prászmári
.losef, Obenau Josef, Maleckýv Bohuslav, Anda Ludvík, Windt Pavel,
Trefný Karel, Hanzal Karel, Zižka Jal'osI3"v. .
Měř i c kým i k o m i s a ř i: Pantůček' Ceněk. Jeřábek Metod, Papež
Vác~av, Hanák Rudolf, Bartůněk Josef, in'z. Persein Vladimír, Malý Karel,
..(}l'ieszl Max, Horný Rudolf, Kubík Josef, 8zitta Ludvík, Honti Ladislav,
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Gellert Fráňo, V áradi. Aurel, Zbinyovszki Evžen, Varásdy Desider, Seilel'Viktor, Reichardt Rudolf.
Me ]'ickými
ad.{u n Idy: inž. Kolomaznik Václav, Novotný Antonín,
Vaeek Franti1íek, dr. Szmolke Ladislav, .Schranz .Theodor, Varga lmrich.
Měřickými
asistenty:
Rys Karel, Hanuš .fosef, StumpfLadislav.
B. Při ministerstvu
veřejných prací jp:1enováni: Fuchs Adolf
a Malina Karel vrch. měř. komisaři; Hrdlička František, Doubek Stanislav
a Vála František měř. komisaři, všichni "ad personam".
C, V pozemkovém úřadě jmenováni: vrch. měř. komisařem
inž. Krátk.ý Antonín, měř, rado·u inž, Novotný Jan, vrch. stav. komisařem,
inž. Hájek }<'rantišeka stav. radou inŽ. Bolehovský Josef.
Ó. Civilní geometři, složivší předepsanou přísahu: inž. Šimek
Bohuslav v Blovicích, inž. Knotek Bedřich na Král. Vinohradech, Bradáč
.losef v Suchodole. inž. WikullilAntonín
v Chabařovicích,' inž. Lehinant
Armand v Liberci a Tvrzský František v Tumově.
Přesídlili: Hanisch
Julius z Warnsdorfu do Frýdiantu a Kural Vojtěch z Vimperka do Citolib.
E. Z ministerstva
vyučování: dr. techn. inž. Zaar Karel .ime~;
nován docentem z oboru "geodesie se zvláštním zřetelem k ·fotogrametrii·
a reprodukční technice" na něm. tcchnice Ý Brně.

Různé zpt'ávy .
.1, mor. letecká výstav·a v' Brně pořádána clne 13. až 21. srpna l!j~l
v Lužáneckých sadech Mor. Aero-klubem a Svazem Čil, dll.!itojnictva,v Brn(~;
Uspěch výstavy v každém ohledu byl čestný; i po stránee kartografické
pHjemně překvapila: Letecký pluk v Olomouci (ro:,ta fotografická) vystavovala řadu snímkfl leteek'ých, pořízených doma (Brno, Olomouc, Slovenskd);
a v cizině (Sibiř). Velké panoráma Košic a spousta snímkii obyče.inýeh
i řadovýeh (kinematografiekých) připouHvala laiky i odborníky. Zvláštní
zájem budily přístroje pilOtovací (teodolit) a2 letecké komory fotografické .
•ledna z nich, těžké masivní konstrukce firmy Lechner ve Vídni, měla.
ohniskovou vzdálenost 70 cm a zařízena· pro snímky horizonbílní. Druhá
s držadlem revolverovým .aspouštík
exponování, pocházející od firmy
Goerz v Berlíně, m~í ohniskovou vzdálenost 30 cm a zaříze!lí, jež Ull
snímku fixuje souČ'usně s fotografovánim sklon a otočení plochy. Obě
komory jsou staršího typu. patrně válečná kořist čs. vojska. Doufáme, ·že
získáním nových moderních komor se umožní leteckému pluku v Olomouci
pomýšleti na další rozvoj a vyhotovenI celých map leteeko-fotogrametrických.
Rú.
I

Státní regulační komise pro hlavní město Prahu s okolím vypisujeideovou soutěž na získání plánil. pro úpravu a zastavění územíSmíchova,
KoŠíř. -Motola a Radlie. Soutěže mohou se zúčastniti odborníci do čs. rep
příslušní.
Za nejlepší návrhy stanoví se 4 ceny: I. cena 30.000Kč, II. cena
,20.000Kč, III. cena 15.000Kč. Další návrhy mohou býti zakoupeny.
Lhůta ku podání pláni'! končí 30. listopadu t. r. ve 2 hod. odpol.
Soutěžné práce jest odevzdati v pódatelně státníreg.
komise .v Praze,
Nová radnice, 3. poschodí, čís. dveN 405.
Z redakce. Aby odborné články tohoto i:asopisu mohly býti sledn~
vány i v zahraniční pizin~, rozhodli jsme se uveřejňovati krátký obsah
článkřl ve fraI\couzštině. Zádáme proťo pány autory, by každému článku
připojili co nejstručnější výňatek, který bude zde přeložen a S článkem
francouzsky uveřejněn.
,_
Páni členové redakčního výboru se žádají, by laskavě zasílali zprávy
jich odvětví do 15. každého I!lěsíc!\ k uveřejnění. Něktéré referáty vůbec
nebyly zaslány.
Za redakcí zodpovídá Dr. A. Semerád. - Tiskem Polygrafie v Brně.
Naltladatel: Spolek če.,koslovengkýeh ,eměměliči\ v PI'''Z~,
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