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BRNĚ, 1. února 1925.

ZEMĚMĚŘIČSHÝ vĚsTníH
Úprava studia zeměměřičskébo v Rakousku.
Všecky státy, které se starají o to, aby udržely si technickou
a hospodářskou úroveň na výši doby, dbají o to, aby službě vyměřovací věnována byla dokonalá přípravná péče vysokoškolská. Ve
švýcarsku rozšířili studium zeměměřičské ze sedmi semestrů na osm
semestrů, v Záhřebě ze čtyř semestrů na osm semestrů, v Mnichově
jakož i v Drážďanech mají už dávno šestisemestrové studium, ve
Varšavě mají sedmisemestwvéstudium
a osmý semestr věnován vypracování diplomové práce, ve Finsku mají na technice v Helsinkách
šestisemestrové studium. Po dlouhém projednávání došlo také i v Rakousku k úpravě studia zeměměřičského na obou techniká,ch ve Vídni
i ve ŠtYl'ském Hradci. Bohužel nedošlo k řešení takovému, jak žádali
zeměměřičí, nýbrž k provisoríu, které vlastně řeší stav, před 20 lety
navrhovaný stálou delegací rakouských inženýrů a architektů ve
Vídni, který už je dobou překonán.
Výnosem rakouského ministerstva vyučování ze dne 5. záři 1924
zavedeno je tříleté studium zeměměřičské místo dosavadního
dvouletého - se dvěma státními zkouškami. Při obeoném oddělení
ve Vídni zřizuje se pododbor zeměměříčský, kdežto ve Štýrském
Hradci - kde obecného oddělení nemají a kde rektor vedl správu
běhu zeměměříčského - převádí se pod odbor do správy děkana stavebního inženýrství. Profesorský sbor ve Štyrském Hradci vyhradil si
zřízení obecného oddělení. Ve Štýrském Hradci otevřeli I. ročník
nového pododboru, kdežto ve Vídni zahájili letošním rokem 1924/::5
studium pro prvý i druhý ročník současně, takže příštím rokem
otevl'ou třetí ročník nového studia.
Absolventi nového pododboru po složení II. státní zkoušky mají
právo podle cís. nař. z r. 1917 na stavovské označení "inženýr"
a mohou podle platných předpisů nabývati hodnosti doktora věd
technických. Tím dosaženo aspoň čáJstečnéh!opokroku, leč srovnáme-li
program, uveřejněný prof. drem Doležalem *), s programem čtyřletého
zeměměřičského odboru v Záhřebě, **)který zřízen byl již výnosem ze
dne 30. června 1920, vidíme podstatné rozdíly. Vídeň8ký program
nese jasně charakter prozatímnosti, odklad zásadního řešení a rozřešení. Programu schází klid a vyrovnanost, která by jasně vytyčovala příští cíle, která by dokazovala vyspělost geodesie ve všech
směrech :L složkách tak l'ozmanitých a tak vlivně zasahujících do
národohospodářského života. Vídeň a Štyrský Hradec dosáhly úrovně
~.) Osterreichische
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fiir Vermessungswesen,

**) Viz přílohy str. 18 a 19.
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1924 čís. 3.

předu. cvič.
Mllterna tika 1.
,
f,)eskriptivní geom. . . . .
Uvod do geodesie
'"
Úvod do geodet. počtářotví
Geodetické rýsování
. . . . . . . .
Dioptrika a užití jeho pro geod. stroje
7.emědělství I. a II.
.
Ústavní právo . . . . . .
Správní právo
Doporučeno:
Meteorologie a klimatologie
Obecná botanika
Geologie I. a II.
Ročník
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Matematika II.. . . .
Nižší geodesie (15 dni cvičení)
Geodetické rýsovflní II..
. .
fotogrametrie
. . . . . . .
Zelezniční zákony
.....
Zeměděl. a lesnické kultury .
Stavební zákony . . . .
Encyklopedie inženf'rství
Národní hospodářství.
.
Finanční věda
Doporučeno:
Fotografie
. . ..
.
Encyklop. poz. stavitelstvi
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Ročník
III.
Vyšší geodesie . . . . •
Sférická astronomie.
.
Cvičení v pozorování
a ve výpočtech
. (8 až 10 večerů)
Nauka o katastru:
Př~dnvášky '.; '.'
Pďctárska CVlcelll .
.
Měřická cvičení (kromě toho 4 dny triangulace, 15 dní polyg. a stolové měřeni)
Katastrální operát a jeho evidence (2 dny
cvičení)
.
Zákony ,o ~nihách pO,zem., O dani pozem.
a agrarlllch operaclCh
.
Agrární operace
Topografie . . . . .
Geodetický seminář .
K~rt~gra!~~. ;
Dulm menctVl . . . . . .
Konstrukce strojů geodet..
.
Regulačni a zastavovací plány
Stavebni ekonomika
. . . . .
Hospodářská a lesní taxace
Encyklopedie melioraci .
Reprodukce plánů a map
• Doporučeno:
Yčetuíctví
. . . .
Zivnostenské právo
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Zimní sem.
předn.lcvič.,
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Ročník

I.
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Matematika 1.
Trigonometrie
Deskriptiva.
.
Geodesie 1. .
Geodetické počtářství .
Terénní rýsování I.
Mechanika 1. . . . .
Optika
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Letní sem.
předn.j cvič.
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Ročník

II.

Matematika II. a III ..
Geodesie II.
- Geodetické počtářství .
Terénní rýsování II. .
Měřeni měst . . . . .
Kartografie a reprodukce plánů.
- Fotogrametrie
Fotografie
. . . . . . .
Petrografie a geologie
.
Meteorologie a klimatol(\gie .

3
3

.....

·
Ročník
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III.

Vyšší geodesie
Astronomie.
.
Měřeni zeměkoule I.
Hornictví a důlní měření
Stavba železnic a silnic.
· Půdoznalství a agrikult. che~ie :
Kulturně·technické
práce I. . . .
Antropogeografie Jugoslavie .
~oukromé právo . . . . . .
Ustavní právo . . . . . . .
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IV.

Sférická astronomie .
~ěřeni zeměkoule II. . . .
Ríční a přímořská měření.
Agrární operace
. . . . .
Stavba měst
Zemědělství
Lesnictví.
Stavitelství
POlitická ekonomie
F lnánční věda ..
S ociální politika
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Mnichova a Drážďan v zeměměřičském studiu, jestli nedosáhly úrovně
Curyehu a Záhřeba, je zaviněno rozmanitými vlivy neodbornými.
J. Petřík.
Resumé: L'année 1924 on a réalisé la réforme de l'étude du géometre
en Autriche. Le course géodésique de deux ans était modifié en étude de
trois ans (faculté dépendante). Celle·ci n'a pas qu'un caractere provisoire j
il y a beaucoup des écoles polytechniques européenes, ou la durée de l'étude
monte aux 7-8 semedtres, par exemple en Zagreb (S. H. S.).

Čs. zeměměřič a ~efotma geodetickébo studia
v ~epub1ice Rakouské.
Ing. J. Růzička.
Zřízení rozšířeného studia zeměměřického v nejbližším sousedství
našem jest jistě významným zjevem a čs. zeměměřiči mají mnohé důvody,
aby tomuto faktu věnovali pozornost.
,
Sama historie celé..otázky rozšíření tohoto studia není bez zajímavosti.
Uvodní článek čís. 3. O. Zeitschrift f. Vermessungsw. z r. 1924, kratičce
ji naznačuje. Již r. 1863 žádali profesoři vídeňské techniky Hartner a Herr
o vybudování čtyřletého odboru. Ministerstvo vyučování však podání odmítlo a teprve v krajní bídě o personál pro službu při evidenci katastru
daně pozemkové, zavedlo 1'.1896 dvouleté studium provisorního karakteru,
zvané kurs. Jeho absolventům slíbilo však min. financí postnp a práva
stejná jako ostatním technikll.m. Sv&j výnos však nedodrželo a teprve republika zjednává částečnou nápravu.
Loňský rok bylo geodetickému běhu v Rakousku odzvoněno umíráčkem.
PřímfÍ zásluha o vybudování pododboru zeměměřického patří nesporně
prof. dru Doležalovi, jehož energické a houževnaté akce za reformu podporoval Spolek rak. zeměměřičll.. -Ó-však prof. Doležal i jmenovaný spolek
usilovali o odbor osmisemestrový. Ze došlo jen ke zřízeni pododboru šestisemestrového, není tedy jejich vinou, neboť domáhali se studia dokonalého,
vědě i praxi vyhovujícího. Jejich snaze bránila ohromná zbědovanost státních financí a též kroky inženýrll. stavebních a kulturních, kteří se zásadně
stavěli proti odboru osmisemestrovému. Nepřáli zvýšeného vzdělání zeměměřičll.m, přehlížejíce, že bez jich dobrých úkonů, uvázl by život technický
i hospodářský
Vniknouti dnes hluboko do spleti akcí a protiakvCÍ za :zřízení čtyřletého odboru v rep. Rakouské není nám již snadno. Zivot států nás rozdělil a informace, které čerpáme z odborného listu rak. kolegů o řešení
této otázky nejsou dostatečné. Jedno však nutno důrazně uvésti: Na své
valné schůzi dne 6. dubna 1924 mohli rak, kolegové poděkovati vřele jedině
prof. dru Doležalovi, neboť sMI s nimi v jedné frontě a pracoval, aby vykonal aspoň to, co připouštěly úpadkové státni finance a co všemožněkazili
protivníci snah zeměměřických. ChfÍpeme tudíž, že rak. zcměměřiči nejsou
naprosto nadšeni reformou dosavadní, neboť jsou znovu postaveni na půdu
dalších zápasu za řešením konečným. Nemohou
míti opr avdo v é radosti, jestli
"kurs" nahrazen
bude torsem jiným,
"pododborem".
Prohlédneme-li pozorně program studijní, poznáme, jak asi násilně
musil býti redukován původní návrh. Program jest kusý a proto vnitřní
zklamání příslušníků stavu velké. Jen na venek zdá se, že stal se krok.
vpřed. Tuto představu mohou míti i v CSR. ti, kdož vážně nepromyslili potřebu
a hloubku po drahná léta požadované reformy osmisemestrové. Tito pánové
a jimi inspirované kroužky - buďme si tím jisti - brzo přispěchají, aby
poukázali na to, že v Rakousku je zaveden šestisemestrový pododbor il.
naši přítelíčkové budou volati po vzoru "rakouském".
Pro naše prostředí v úsilí o osmisemestrové studium jest karakteristic]{ým několik okolností. Svého času zaslán byl redakci v.ýznamnebo čs.
technického časopisu článek, který hlásal nutnost zřízení čtyřletého odboru
zeměměřického. Redakce jej vrMila, aby autor dokázal napřed, že nestačí
šest semestrů! To stalo se v době, kdy představitelé technického čs. světa
musili dobře znáti věcné odll.vodnění toho, proč usilují vysokoškolsky vzdě-
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laní praktičtí zeměměřiči o čtyřleté studium. Tak byl tedy odbyt příspěvek
vynikajícího odborníka, obeznámeného dobře s potřebami vzdělání zeměměHče a který jako stavební inženýr a pracovník geodetický byl jistě povolán k tomu, položiti svdj hlas na váhu. - Byl obratně umlčen. - Zdstal
tedy Z. V., omezený na svůj kruh čtenářstva - vyhrazen informacím
o vývoji otázky studijní a čtenáři jiných technických časopisů dlouho neměli ani hrubých znalostí o přání zeměměřiM a motivaci jich požadavkd.
Po druhé anketě o reformě našeho studia (r. 1921) uveřejňují Zprávy
veřejné služby technické čís. 9. 1922, článek min. tajemníka Ing. J. Vrby,
v němž autor dovozuje, že studium zeměměřické třeba reformovati na
šest semestrfi. Výnosy ministerstva školství neodvážily se ovšem projeviti
podobnou myšlenku.
V roku 1922 podali čs. zeměměřiči pamětní spis, prohlašujíce, že
trvají na svých požadavcích a následek toho byla hrozba žalobou na ty,
kdož spis podepsali v zastoupení svých stavovských druhll. Podobný zjev
jistě nebyl zaznamenán v historii kolegů rakouských I
Do skupiny akcí proti 8semestrové reformě patřilo i původní
usnesení představenstva S. J. A., jež se stalo po referátě o reformě studia
zeměměřického, který přednesl Ing. Vrba. Nebral zřetel na snahy člendzeměměřičů a velké většiny odbord, ač musil je znáti. Teprve dalším
pdsobením kolegů v odborech S. J. A. vyslovily se odbory většinou proti
názoru referenta v ústředí S. J. A. Sjezd košický byl proti a sjezd
královéhradecký
také neprojevil souhlas s referátem p. min. tajemníka·
Oficiální projev S. J. A. v Hradci Králové nestaví se za reformu 6 semestrovou.
Pan Ing. Vrba však byl i dále činný v otázce reformy studia našeho.
Ve Věstníku Ing. komory Č. 24 z r. 1922 se zabývá článkem prof. Petříka
z Č. 21 téhož časopisu, kde prof. Petřtk po prvé
v časopise civilních
techniku uvádí vývoj snah za reformu. Clánek ten, který bohatě informuje
méně interesovaný okruh, dle p. Ing. Vrby "nepřináší však bohužel celkem
ničeho positivniho k dokonalému řešení věci tak ddležité". Co positivního
vykonal Ing. Vrba v otázce reformy studia zeměměřického?
Co o něm
víme je tolik, že nepřeje nám ani 6semestrové studium.
U nás většina profesord v Praze (prof. Petřík a Dr. Ryšavý,
Doc. Dr. Fiala a j.) v Bruě (Dr. Semerád, Dr. Kladivo, Dr. Tichý a též
emer. prof. záhřebské techniky Filkuka) dávno vyslovovali přesvědéeni,
že jediná správná reforma běhu zeměměřického jest v jeho převedení
v 8semestrový odbor. Tento názor je identický s dosavadními akcemi
organisací zeměměřických. Za jeho realisací musíme jíti ddsledně dále,
neboť jen tak docílíme dokonalého -Jzdělání a zdoláme snadno úkoly, před
něž nás staví hospodáj'ská situace CSR.
O budování řádné reformy musí se bojovati dále, třebaže drahocenného
času již mnoho promrháno. Mravně povinni jsme držeti se důsledně vytčeného
cíle, s ohledem na dorost jsme zodpovědni za to, abychom usilovali o jeho
dokonalé vzdělání, které teprve dá jednotlivci pohotovost k úkondm, jež
život praktický žádá bez ohledu na to, zda je zaměstnán jako úředník
či civilní technik. Výsledek akce rakouských
zeměměřiců budiž nám
výstrahou a zároveň pobídkou k zachování pevné linie, neboť situace
u nás se nezměnila. Zajímalo by nás ovšem, jak pracuje nyní min. školství,
neboť výsledků od 15. listopadu 1922 nesdělilo.
Zatím mějme v paměti fakt, že min. školství dovedlo provésti hladce
rozšíření studia kulturního inž na 9 semestrd a reformu stav. a kult. inž.,
ač začlo se o ní později jednati než
reformě naší. Zeměměřiči přejí
inženýr1l.m stav. a kult. tohoto úspěchu. Reforma stala se skutkem a zanedlouho vyjdou první absolventi z reorganisovaného
odboru. Je však
provedení reformy zeměměřického studia těžší"l problémem?
f)

Resumé: Les géometres tchécoslovaques reclament depuis longtemps
avec les professeurs des écoles polytechniques la réforme des courses géodésiques dans les facultés aux 8 semestres. Alors la réforme, qui a été
éxécutée en Autriche, n'est pas applicable en Tchécoslovaquie, ou la situation
éc()nomique est tres différente.
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Dr. J. Ryšavý.

(DokončenL)

éáru zbroušení paleč. kotouču stanovil Jeffcott tak, že vypočetl hodnoty Y1 a Y2 pro ruzné úhly sklonu (po 5 O) • a sestavil
Je v tabulku; po té pro zvolený poměr ramen pákových vyšetřil
počtářsky i graficky tvar křivky zbroušení. Výpočet provedl za
předpokladu, že bude pracováno s latí svislou.
Je zajímavo, že
ve shromáždění angl. civ. inženýru, kde o stroji byla podávána
zpráva, našli se přívrženci lati držené kolmo k optické ose daleko~
hledu, jejíž jedinou výhodou je, že není třeba zaříditi ji do tohoto
kolmého směru s onou, poměrně značnou přesností, která musí být
požadována při zařizování latě do směru svislého. Naši inženýři
ovšem soudí, že lať zařídit a udržovat ve správném směru svislém
lze mnohem snáze a zejména pohodlněji,.i když kladeny jsou větší
požadavky na přesnost, než je to možné u lati kolmé (svislá lať
spočívá celou svou váhou na zemi a pomocník snadně posoudí
správnou její polohu podle libely neh olovnice, měřič mUže kontrolovat svislou polohu v rovině kolmé k záměrné přimo od stroje,
není potřebí připojovat k vypočtené délce opravu rovnou vodorovné
vzdálenosti paty latě od prusečíku osy záměrné s lati).
Jeffcott ve svém pojednání položil si otázku, s jakou přesností
nutno vypracovat vodící plochy paleč. kotouču, nemá-li chyba
dálkového měřeni překročiti 1/400, K této chybě dospěl za předpokladu, že lidské oko rozlišuje zcela dobře 0'1 mm na vzdálenost
20-25 cm, čili postřehuje změny úhlové asi 1hooo (v oblouk. míře);
z toho vyplývá, že lze určiti úsek laťový dalekohledem dvacetkrát
zvětšujicim s přesnosti ne větši než 1/4000, Vzdálenosti vodorovné
- užije-li se násobné konstanty k1 = 100 - nebude tudíž možno
určovatí následkem takto vymezených schopnosti lidského oka
s větší přesností než 1/400, 'routo hranicí určena je pak ovšem
i přesnost, kterou jest účelno požadovati od mechanického vypracování součástek, na nichž je závislá hodnota Y a její správná velikost;
větši přesnost v umístění značek než 1/400 přišla by na zmar. Pro
značně veliké y = 1/12.t (asi 2 mm), bylo by Y/400 = 1/5000" a při
poměru pákových ramen 5: 1 bylo by potřeba, aby vodící plochy
byly vybroušeny s přesnosti 1/1000" (asi 0'025 mm); tato přesnost
je zcela dobře dosažitelná.
Stroj Jeffcottuv, vyrobený v dílnách lond. firmy neooke,
T r ou g h t on & S i mm s, Ltd", jest v povšechných rysech totožně
konstrUovánjako každý obyčejný tacheometr nebo universaIni stroj
repetiční; normálni typ nemá však vertik. kruhu (obr. 1.). Spojení
stroje a stojanťl je provedeno zpusobem obvyklým u novějšich
stroju : šroub střední zabirá do závitu desky D, nasazené pevně
na kulová těliska ukončujíci dole stavěci šrouby. Vodorovný krnh
o průměru 12'7 cm (5"), je dělen po 1/3 o. Úhly odečitají se pro
účely tacheometrické vernierem s rozdílem (}= 1'; k přesnějšímu
odečítáni úhlu a k vytyčování směru možno užíti druhého vernieru
s rozdílem ď == 20". Prvý vernier jest umístěn vlevo od okuláru
(asi o 30 O) a pozorovatel jej mUže'pohodlně odečísti silně zvětšu-
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jící lupou i při značné vzdálenosti oka, aniž potřebuje změniti své
místo před okulárem; při tom má všechny šrouby (pastorek, jemné
šrouby obou ustanovek) blízko sebe a v dosahu pravé ruky.
Výkon měřický je poněkud rychlejší než u obyčejných tacheometru, ježto odpadne čtení výškového kruhu, při němž měřič musí
změniti své místo. Zápisník jest ovšem velmi jednoduchý, rovněž
tak výpočet vzdáleností a výšek jednotlivých bodu. Je to patrno
z následujícího vzoru zápisu:
Stanovisko A: Výška stanoviska
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Z k O u š k a a op l' a v a dálkoměrného a výškoměrného ústrojí
je poměrně jednodullhá; provede se takto (obr. 2c.):
Stroj postaví se do vzdálenosti 10-15 m od svislého měřítka
(zavěšené pásmo nebo lať aspoň 5 m), urovná a jeho dalekohled
zařídí se přesně do vodorovné polohy podle nivel.libely - jednoduché
nebreversní - jejíž osa byla před tím známým zpusobem upravena do polohy rovnoběžné s přímkou záměrnou. Na měřítku odečteme podle pevné značky Zo údaj H. Při tom hrot výškové značky Z2
má býti přesně proti hrotu Zo; není-li, opraví se poloha jeho rektifik.
šroubky r š2 (obr. 2 b.). Poté zaměří se dalekohledem pod značným
úhlem výškovým (250-300) tak, že značce Zo odpovídá vhodně
volené čtení .Ao a odečte se ještě údaj A2 podle značky Z2-'
Je-li Ao-H=L a Ao-A2=1,.má
býti přesně l=O·lL. Oprava
provede se jemným šroubem S (obr. 1), jímž pootočí se kotouč
výškový K2 Nyní zaměři se o.pět pod vodorovnou (na čteni H) a
opraví se znovu - je-li toho potřebí - poloha výškové značky L2
š:r:oubemr. Š2' Zkouška se opakuje; jsou-li vhodné podmínky
měřitko dostatečně dlouhé a možnost zaměřiti pod úhlem hloubky doporučuje se provésti zkoušku s dalekohledem skloněným pod
úhlem 8 . - (25 0--;- 300). Po této opravě dostane se do správné
polohy také kotouč K1, pevně snýtovaný s kotoučem K2• Neni-li
po provedené opravě libela L (obr. 1.) - která je velmi citlivá
(asi 15") a má podobný úkol jako libela indexová na výškovém
kruhu universálního stroje -- urovnána, přivede se bublina do
°

0
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středu rekt. šroubky této libely; v dalším měření můžeme kdykoli
mezi prací podle ní posouditi, jsou-li kotouče ve správné poloze.
Správná poloha vzdálenostní značky Zl zkouší se zaměřením na lať
postavenou v přesně známé vzdálenosti od stroje, na pf. 50 m.
Není~1i úsek laťový II = Zl - Zo rovný pfesně 50 cm, opraví se
poloha značky Zl rekt. šroubky r. Š1 (obr.2b).
Tacheometr Jeffcottův řeší problem autoredukce, jak patrno,
úplně; vlastní měfický výkon, zápis a výpočet obou hledaných
veličin je nejvýš jednoduchý a rychlý. Stroj lze sn~l1.ě doplnit a
přizpůsobit pro veškeré potřeby praxe inženýrské; stačí připojit
výškový kruh, po příp. další 20" - vernier ke kruhu vodorovnému
a busolku orientační, aby stal se z něho stroj dokonalejší než obvyklé universální stroje, jež těší se u praktických techniků značné
oblibě. Předpokládaná přesnost 1/400 (0'25°/0) v určení polohy bodů
by dostačila úplně pro většinu úkolů naskýtajících se v praxi
inženýrské. Jest ovšem otázkou, bude·li při normálním způsobu
pracovním v poli této přesnosti vždy dosaženo a nepoklesne-li přesnost stroje po určité době. Je jasno, že pákové ústrojí a vodící
plochy paleč. kotouče jsou choulostivým místem stroje a sebe menším
poškozením jejich stroj by pozbyl značně na ceně; třeba ovšem
podotknouti, že konstruktér a výrobce učinili všechno, aby ústrojí
toto bylo zabezpečeno proti poškození. Odpověď na hořejší otázky
může být dána jen po delším užití stroje v poli. Poněvadž našim
ústavům geodesie je znemožněno pro úplný nedostatek finančních
prostředků praktické zkoušení jakýchkoli nových, sebe slibnějších
typů strojových, nezbývá než čekati na výsledky zkoušek provedených ústavy a odborníky cizími. Výrobce dokládá se velmi příznivými posudky z řad civilních geometrů a železničních inženýrů a
zejména úsudkem angl. voj. ústavu zeměpisného (Ordnance Survey).
Prof. Watermeyer
z Witwatersrandské university (Johannesburg) dal provésti svými posluchači jednoduché zkušební měření
v květnu 1924 a dospěl k výsledku, že průměrnou přesnost měření
strojem Jeffcottovým lze vyjádřiti poměrnou chybou asi 1/250
či 0'4 %, a to jak pro délky, tak pro výšky; pracováno bylo se
záměrami průměrně asi 100 m dlouhými. Pro srovnání uvádime,
že J or d a n, S tam b ach a jini určili přesnost délkového měřeni
tacheometry nitkovými pfi 100 m záměrách hodnotou 1/400 (0'25 %);
profesor Ha m m e r charakterisuje přesnost svého stroje číslem
1/300 (0'33°/0).
Cena stroje následkem značných rozdílů valutových *) je dosti
veliká: asi 12.000 Kč.
Résumé: Dans l'article précédant l'auteur étudie le nouveau tachéo·
metre autoréducteur de M. Jeffcott. Apres une description des organes
essentiels et des dispositifs spéciaux de l'instrument il parle des avantages
du tachéometre Jeffcott, critique la précision de l'appareil, en la comparant
avec celle des divers tachéometres autoreducteurs anciens, et apprécie sa
valeur technique.
*) Ceny všech strojů anglických jsou téměř dvojnásobné ve srovnin
s cenami strojů podobných, u nás neh v Německu vyrobených.
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Stavby měřičským věží trigonometrické sítě
p~vníbo a d~ubébo řádu.
Ing. V. Kolomaznik,

vrch. mař. komisař triangulačni
financí v Praze.

kanceláře

ministerstva
(Pokl'ačování.)

Věže tvaru komolého jehlanu (zvané konické) mají nesporně
následující výhody:
1. těžiště, jak bude později dokázáno, leží níže;
2. sk~~:"má hrana vě~e má větší vz(Lálenostod$tředu. te(ly
moment vyvozený váhou věže Mq je větší. Důsledek toho - větší
stabilita v,ěže proti překocení větrem;
3. v důsledku ad '2. při ni~ších stavbách odpadají podpěry
k v,ěži;
4. čím výite, tím slabší materiál při stejné pevnosti v ohybu,
poněvadž délka v,ěnců, kNžů a pomocných Č;ástíkonstrukce se
zmenšuje (porovnej v příloze tabulku č. 2.);
5. menší plocha konstrukce vysazené tlaku v,ětru naa
tě:žištěm:
6. snadnější provedení konstrukce druhé. Vše leží blíže
k věži.
Z vý'še uvedeného vidno,že s ohledem na 'OJa1ekovyšší stabilitu v,ěže konické proti prekocení větrem 'dáme jí skorem vždy:
přednost před véž,í přímou, i když máme nazí'etelí ob:ížn'3jší
provádění stavby.
PI~ímé vě!že postavíme tam, kde předbě~ně nelze budouc~
vý~ku véže zjistiti s přesností na 5 metrů. 'U věŽJído 16 metrů
(~loupy jsou jednoduc1Jié)bude :lliIivýhoaa konické věže 'vyvážena
jednoduchostí v,ěž:epřímé.
Při VJšlš;ícHstavbách musíme již postupovati vzhůru se
sloupy dvojitými, nastavovanými; tam jedině. konická věž, bude
na svém míste. (V triangulační kanceláři ministerstva financí
v posledním rOCe stavěny téměř všechny rozhledny konické.
Ni statickém výpočtu věže hude nejdůležitější výpočet bezpečnosti proti překocení v3trem.
Budiž analogicky staveb továrních komínů žádána dvojnásobná bezpečnost při uvažovaném tlaku větru jako u komínů
p = 150 kgfm2•
Věž bude nejvíce namahána při směru větru
kolmo na stěnu věŽfe. PIři řešení počítejme s váhou dřeva
1 m3 = 700 kg. (Dřevo sucne.) Abychom z:ároven dokázali
přednosti věží konických, řešille obecně,i ciťerně oba dva tvary,
věží současně (viz tab. 1). K číselnému P!)čtu vzata za příklad
pisatelem postavená věž na trig. bodě "Spičáku" u Třeště na
Moravě roku 1923 a její alternativa, provedená ve skutečnosti
o 3 m vyšší než jak je zde řešena, na "Bábě" blíže Budiškovic
u Dačic 1923.
Nemá-li býti vlě:~větrem prrekooena, musí statický: moment
vlastní váhy Mq býti větší než moment větru Mv. Požadujeme-li dvojnásobnou bezpečnost bude 2 Mv = Mq, aby nastala
rovnováha.
Je-li Ml
2 Mu, je třeba věž zakotviti. Síla 811 která působí

<
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· d
v,
v'bl'v v
1 2 Mv - Mq
v Je
nom sIoupu urcI
se prl
lzne ze vzorce S 1 = -2
I' ákl d
ce a z

a na

a na tuto Sl dimensujeme délku kotvy a hloubku zakotvení..
Hloubka.zakotvení Z plyne z toho, aby na kotvu působilo vahou
zdivo, beton, anebo sypaný materiál o krychlovém obsahu
K

=

Sl.

r

Při řešení počítáme pro beton

r =

2000 kg

~

kg, pro cihly 'Y 1800 kg, pro násyp 'Y = 14 00 kg
pro stěrk r = 1'900 kg. Měřičské věže nejsou 'stavěny na podezdívky, nýbrž sloupy staví se do jam 1·50 až 2·00 m hlubokých.
Na dně opatří se kotvami. Jsou to kříž,em dané trámce asi 1 m
dlouh~, kter(é na dně jam k sloupu pevně přibijeme a y jámě
zabetonujeme.
V přiložené tabulce Č. 1. a 2.vyřešeny jsou obecně oba
2200

typy věží. Z tabulky patrno, že ;

> x,

tedy moment vyvozený

větrem ie při přímé věži větší, na druhé straně, poněvadž b > a,
je opět u konické věže moment Mg (váha věže = Q) větší. Důkaz
vyplývá z porovnání rovnic pro dvojnásobnou bezpečnost věží,
obecně
2. Mv = Mg; po dosazení platí
v,
2 V h
Q. a
pro prImou
. . 2 ='-2-

2

pro konickou 2. V. x = Q b, kde

V -" 150 kg X plochou od-

porující větru.
Staticky výhodnějs'í jest, jak právě dokázáno, věž konická.
V tabulce č. 1. jsou dále uvedeny přehledně vypošítané číselné hodnoty pro zjištění stability v,ěžo "Spič3,k" u Třeště a to pro rozměry oné skutečně postavené (je pnmá) a řešení druhé, 10 jest
alternativy ;v,~ konicklá). Je zde viděti př;íznivějšíí výsledky
pro vě,ž konickou. Na "SpiČliku" postavena byla přímá ~věž
proto, poněvadž ve sk,ále kol bodu nalezl autor vytesané díry,
(památka to po věži vojenské z roku 1867) a byl nucen použít těchto
jam pro úsporu čaElU a nákladu. Pak tato vyčnívající "kála
v podobě velkého kamenného podstavce nedovolovala širší základnu pro nedostatek míEita a konečně pro jednotlivě stojící
jedle, vysoké až 42 m, 'bylo nutno vytvořiti vrchol v,ěže mohutný,
aby ze sousedních bodů věž mohla býti bezpečně rozeznána.
Z uvedené t!l.bulky č. 1. vyplývá d1íle,že dle Sl je nutno včž
podepříti. Pro tento případ vypočtené hodnoty platí jen !pro
podpory, bez uvažovaných kotev na sloupech'. Je tedy, v případě že i sloupy jsou opatřeny kotvami, bezpečnost daleko v·ětší.
Konečně připojeny vypočítané hodnoty pro věŽi na kótě 299
v Senov,i) na Těšínsku, aby čtenář měl jasnější představu, jak
hodnoty vzrůstají vÝ'škouv,ěIŽie.
Stavitele musí také zajímati únosnost půdy, na kterélstavi.
Vypočítá si zatížení připadající na 1 cm2 základové. plochy
sloupu a porovná s dovolenými hodnotami. V p'1'Ípad,ě,že překročil dovolené naInáhání, musí tlačící plocHu sloupů nějakým
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způsobem roz~řiti. U měř. v,ěží děje se tak podložením silné
fošny, trámce, plochých velkých kamenů, aneb vytvořením roštu
s vrstvou betonovou nejméně ,30 cm silnou. Sloupy měř. věžJ
vyhovují pevnosti vzpěrné v prvních deseti metréch od shora
y dvojitém profilu 2 X 9/13, v dalších1U metrech 2 X 12/15
a pro daIších 10 metrů délky 2 X :15/18. Ješt~ pro vyšší věže
další části profily 18/2l.
Konstrukce
středního
sloupu
(dle postupu stavby
druhá). Jest to vlastně jen čtyřboký stativ, který skládá se z vlastního
středního sloupu a :lie 'čtyř hlavních vzp,ěr. Vodorovné věnce
spojují jednotlivé vzpěry vz,ájemně a průběžné kleštinyspojují
tyto se středním sloupem. Vše vyztuženo kříži. Zavedena nová.
podmínka; hlavní vzpěry musí bezpodmínečně dosahovati
k vrcholu vlastního středního sloupu (viz obrá.zky) a je lépe,
jsou-li tyto jen přiloženy ~ k sloupu pevně přibity. Dřívější
stavitelé vzpěry zapou'šftělido střtedního sloupu a to jen do výš6
pod pracovní podlahu. Tím zůstala čá.st sloupu nad vzp,ěrami
vollllá; ta se vždy prohýbala a pů&obením slunce točila. Vlastní
střední &loup je nyní vždy úplně vyhraněný proti dřívějším
kulatým a mohutným, nyní profilu max. 18/18, silným koncem
vzhůru. Otesáním sloupu přetneme radiální vrstvy sloupu, a tak
vyřadíme kroucení dřeva vysycháním.
Konstrukci s,tředního sloupu chrá,níme před vlivy zevnlějšími
jako jsou: v~tr, jedno&tranné vysychání dřeva, možné náhodné
nárazy během měření atd. zavětrováním ploch mezi vzpěrami
a věnci. (Viz v pj'íloze tab. č. 3 axonometrický obraz středního
sloupu.)
J;1ko novinka zavedeno vyztuž,en,ísou&tavou1rojúlúilníkovou
v rovinách vodorovných dvou nejnižších v,ěnců středního fJoupu.
Zkrátili se tím volné j-ejicn délky na polovinu, neprohýbají se
již větrem. a nezpůsobují chvění a otřesy v konstrukci; při tom
mohou míti daleko slabší prof'ily. Další podrobnosti lze vyčísti
v připojených obrázcích. Konečně budiž upozorněno na stolek
pro postavení theodolitu. Ten má býti vwy zhotoven
z kompaktní fošny 6 až 10 cm silné, nejlépe dubové. která se pi'ibije siln.ými hřeby 20 až 25 cm dlouh:ými na hlavní vzpěry
a jen střed fošny 'jedním hřebíkem také do středního sloupu.
Fošna budiž, přibita v~dy jádrem ;dolů, aby se {nemohla kroutiti.
Dobré jsou také s.vlaky přes léta po obou 'krajích. Důle~ité je,
aby fošna bezvadně ležela na ploše konce středního sloupu a
seříznutých hlavních vzp,er.
Na konec budiž poukázáno na rozdíl mezi právě stručně
popsanými věžemi a těmi. které asi čtenář viděl vyobra:z;eny
v ruzných učebnicích geodetických, anebo ve skutečnosti. postavené v době v,álečné vojenským zeměpiSíným ústavem ve Vídni.
V první řadě v,ěže popsané a autorem ve [službách triangulační kanceWe ministerstva ffnancí postavené, mají pro pointování 'z hodů sousedních černé hranoly (pro dříve 'uvedené
vzdálenosti 20 až: 30 km rozměrů 60 X 60 X 110), což většina
dříve stavěných 'věží neměla (heliotropovíÍ.no). Podpěry věží nejsou
jednoduché, nýbrž věnci spojené a kříži vyztužené (viz tab. 2. a H.)

1925/27

takže tvoří s vlěží jeden celek. Při výškách přes 16 m jsou
sloupy dvojité a staví se přesahováním. Důsledek jest, že manipulace je daleko snaz:~í, není třeba tolik dělníků a bezpečnost
pracovníků je daleko vě,1Jši. Také možno upotřebiti slabšího
materiálu. Dřívější stavby měly 'sloupy jednoducHé, plátované.
výstup zařízen po 'žlehrřícíchuvnitř věže s jedné podlahy na
druhou. V Rakousku byloblíben výstup vnějšími žebříky kolmo
vzhůru bez odpočinku.
Nejpronikavěj'ší změny doznala konstrukce středního sloupu.
Ten není dnes !tak mohutný, není kulatý ane&tojí nikdy na
kameni, nýbrž je vždy čtyřhranný, visí a končí 2 až 3 m
nad zemí. Umožňuje centricky observovati také na kameni O;
zjistiti přesně centrické elementy vzhledem k stahilisovanémU:
bodu. Hlavní vzpěry k střednímu sloupu jsou zásadně přímé,
vně ani dovnitř lomené, ,jsou vždy plátované v uzlu věnců, kleštin
a křížů.
(
lVLají značnější rozkročení, běžně 0·6 aŽl0'8 výšky celkové,
měřeno v úhlopříčně. ~ri nynějších stavbách nepoužívá se skob
(kramlí) na definitivní spo}ení, ani dl'ev,ěnýchrkolíku a :kovaných
hřebů. Spojení dřeva obstarávají v plátecrr šrouby 18 mm silné
a v jiných spoj.ích jen hřebíky od 8do 250 mm délky. Dřevo
stavebn.í, mimo pláty, v 'přtekladech se již, nezapoušltí, (nýbrž!
prostě jedno pT'esdruhé přibíjí. Dřevo pT'edupotřebením se oloupe
a sloupy vyhran.í. Věnce, kříže, kleštiny a žehrříky zhotoví ~
z ráhen a tyč.í jen oloupanýcJr a na místech, kde přiléh:ají k sou~
části jiné, anebo při kř.ížení se setnou, aby' plochou k"sooo
přiléhaly.
Pro zajímavost budiž o stavbě měř. vf-žena kotě 299 v Senově
na Těšínsku, kterou stavěl autor v roce 1924, sděleno následující:
(Viz tab. čís. 3.)
Celková výška obnáší 36 m, stanovisko heliotropu 31 m,
theodolitu 29 m. Věž je čtyřboká, základna dole b = f)' 80 m, poli!
střechou a 2'80 m, zúžování v poměru 1: 10, střední sloup končí
3'50 rJI nad zemí, jest "ilným koncem obrácen vzhůru a složen
ze tH dílů. Hlavní vzpěry třídílné, kulaté, rozkročené 17'50 m
v diagonale t. j. 0'6 výšky. Zpracováno bylo 33?n3
dřeva
z toho přip,adá 300/0 na dřevo stavební, 700/0 (na ráhna a týče
o středním průměru 8 cm. Dřevo bylo čerstvě kácené v soused·
n.ím lese. Spotřebováno:
hřebíků 150 kg, cementu 450 kg,
40 šroubů, 20 kg dehtu, 2 kg bílé barvy a 1 m3 prken 26 mm
silných. Stavba provedena ve 24 dnech 7 dělniky,z nichž jen
jeden byl tesařem, 3 byli vysloužilí horníci, 2 šestnáctileti mladíci a 1 aktivní horník, který, po směně vypomáhal. Celkové
výlohy včetně platu a diet autora 16.500 Kč.
Věž stoji na podmočené j.ílovité půdě, při kopání základů
bylo nutno neustile vodu vylé,v,att. Aby sloupy se nebořily, byl
v jaIDách spodek zhuštěn zaraženými koly a položením povalů:
přes jejich hlavy vytvořen rošt, který se zabetonovalvrstvou 40 cm
silnou. Na takto připravenou 'základní půdlli postaveny byly;
sloupy. T,ěsně nad betonovou vrstvou připevněny křížem kotvy,
v
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vy.tvořeniéz trámců 12/15 cm. Po z~schnutí impregnačního nátěru,
(horký dehet) vše zn,betonovánodo výšky 1 m. Zbývající prostor
zasypán při stálém dusání vykopaným materiálem.
Dne 11. a 12. června 1'924 provedena autoremob3erV'ace
o 34 směrech llIaj,ednouv '9 ,skupinách p'l1.obrovsk,é vichřici v čase
13 hodin pracovních s konečnym uzávěrem
U'~6" a s uzávěry
trojúhelníků o maximální differenci pod -+- 2".
Důkaz, že střední sloup se po dobu 13 hodin ani nepohnul.
Použit stroj fy. Fennel v Casselu 8 bubínky na 1 vteř. "Měřenovždy
od 12 do 19 hodin odpoledne, ve vichřici při střídavě slunečném
pOČ!así.
(Pokračování.)

+

Zp~ávy literá~ní.
Recense.
Dr. F. Čechura:
Sbírka příkladu na vyrovnání triang. síti
podle metody nejmenších čtverců. Pří b r a m. Cena Kč 21'-.
"Sbírka", sestavená prof. ~echurou, jest určena především pro posluchače vys. školy horní v Příbrami jako pomllcka a vodítko při člselném
výpočtu a vyrovnání sití trigonometrických ve cvičeních; dojde však jistě
příznivého přijetí také u praktíckých horních inženýrů a měřič&, kteří
správně oceňují význam dubře založené a vyrovnané sítě - ať již samostatné či připojené na body katastrálné - pro vyměřování hornické.
Autor propočítává ve sbírce celkem 24 sítí, z nichž některé se opakují
(jsou totiž vyrovnány podle úhlů a směrníků s vahami a bez vah). Jde
o tyto obrazce: z íkladnový čtyřúhelník (sedm př:kladů), dvojitý základnový
čtyí'úhelník, čtyřúhelník s jedním bodem uvnitř (dva příkl.), protínání vpřed
ze tří daných bodil. (tři příkl.) a ze šesti daných bodil., l'ešené vyrovnáním
sítě, čty!'úhelník připojený k dvěma daným stl'anám (dva příkl.), pětiúhelník
(dva pHkl.), šestiúhelník s jedním bodem uvnitř, s dvěma body uvnitř a
bez vnitřních bodfl (pět příkJ.), čtyřúhelník připojený ke dvěma nepřístupným bodil.m katastrálním (jeden příklad).
Sbírka, jak patrno, je velmi důkladná, přes to však nemůže vyčerpati
různé prakticky mlžné tvary sítí; důkladnost její dá se vysvětliti tím, že
má především sloužiti k pJučení posluchače-začátečníka. Příklady jsou pečlivě, většinou dopodrobna, propoěítány se všemi zkouškami početními. Autor
získává si zásluhu o širší zavedení přesného počtu vyrovn ívacího podle
metody nejmenších čtverclI a užití jeho pro účely hornických i jiných sítí,
kde čas a ná maha s vyrovnáním spojená je jistě vynaložena co nejúčelněji.
Rš.
Deutscher Landmesser~Kalender t 925. Vydal H. B I u m e n ber g,
Nákladerv R. Re i s s, Liebwel'da. Toto 24. vyd,íní jest rozděleno na oddíly: 1. Casový kalendář. 2. Matematické tabull}y.3. Matematické vzorce.
4. Poznámky fyaikální. 5. Míry a váhy. 6. Ufední dovolené odchylky.
7. Zeměměřičství. 8. Kulturní technika. 9. Inženýrství. 10. a 11. Statistika.
12, a 13. Poznámky. Spis má 301 stran a poznimky. Výprava jest velmi
pečlivá,
Ke spisu patří PHloha obsahující: 1. dil. Zeměměřické odborné
organisace Německa. 2. díl. Soupis zeměměřičů všech oddíh3. Německa.
Od minulých ročníků se liší tento, že vynechány jsou Novosti v oborll
geodésie zapisované od prof. Miillera. Za to jsou tu doplňky někter'ých
statí a zmíněmí příloha.
S.
Odborné články

v

časopisech.

Hornický věstnik, roč. 1924. Prof. dr. Fr. Č ec h ura:
a výpočet triangulační

Zaměřování

sítě hornické.

Věstnik inženýrské komory.
Čís. 24 z r. 1924. Upozorněni úř. aut. civilním geometrům. (Dťlležitý
a obšírný přípis zemského finančního ředitelství v Praze, kterým se pouka-
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zuje na závady a nedostatky dílčích pláJ?ů. Text článku, případně hlavní
jeho rysy, uvedeme v pHštím čísle Z. V., neboť jest po ruce jiný také
časový materiál, který třeba předem uveřejniti.)
..
..
Journal
des Géometres-Experts
Pran\=ais, roč. 1924-:
Čís. 48. R o u s il h e: Précision des Levers topographiques a grande
Echelle. E. Quillot:
Lal:lituation du géometre en Tunisie.'
Čís. 49. Gen d l' e: Les mesures magnétiques terrestres. - Les plans
de villes.
Čís. 50. Diserens:
Vitesse de l'eau dans' les eonduites de drainage.
Arthur G i l' a u I t: L'évolution de la propriété rurale en France depuis
un siiJele.
'
Nové knihy.
Sbírka
příkladlt
na vyrovnání triangulačních
sítí podle metody
!!ejmenšíeh čtverců. Pomůcka pro přednášky a cvičenÍ. Sestavil dr. Fr.
Cechura, prof. vys. školy báňské v Příbrami. Cena K 21'-.
Bulletin
géodésique,
organe de la Section de géodésie de ľUnio::J.
géodésique et géophysique internationale:
F. Baschlin:
La détermination de différences de longitude a l'aide
de la T. S. F. (méthode de coincidences, L. B e n e š: Le nouve] appareil
circumzenithal de M. M. Nušl et Frič.
'
La Restauration
de régioIls
devastées
eth.
question
des reparation
par E. Michel. Cena 4'5 Fr. Vydal Berger-Levraul.

Zp~ávy spolkové.
Každý čs. zeměměřič jest mravně povinnován súčastnlti
se manifestace pro reformu studia zeměměřičského v Brně,
dne 8. února o 9 hod. pořádané v sále Obch.a živnostenské
komory, l'Iozartova ul. č. 1. Bližii viz na červené vložce.
Odbočka Spolku stát. měř. úřed. na Slovensku
a Podkarp.
Rusi oznamuje, že generální finanční ředitelství v Bratislavě povolilo
měřickým úředníkům evidence katastru daně pozemkové na Slovensku,
kteří se budou chtíti zúčastniti valné schůze "Odbočky" v Bratislavě na
dny 1., 2. a 3. února t. r. dovolenou, a to výnosem číslo XV-320/1925
z 15. ledna 1925.

První český inženýr
v Americe.
Ve 13. m. a 15. čísle Nové
Práce z 1'.1924podává Frant. Jandečka pod tímto názvem velmi pozoruhodnou
informaci o životě a působení našeho krajana a možno říci i stavovského
příslušníka Augustina
Heřmana.
Byl jedním z těch vyznamných syna
i';eské vlasti, které stihl podobný osud jako Jana Amosa Komenského. Narozen
v Praze (rok narození neznám), vystěhoval se v pohnutých dobách a uchýlil
se do Holandska a odtud pak do Ameriky, kde se společností holandskou
v r. 1633 kupoval pozemky v okoli nynější Filadelfie. Jeho hlavní povolání
bylo zeměměřictví, neboť jeho životopisec Edwin R. Purple v Thc New York
Genealogical and Riographical Records praví o něm, že byl "surveyor".
Kl'om toho včnoval se zemědělství a obchodu (založil světový obchod
tabákem virginským a marylandským). Účastnil se na vlastní pěst jako
majitel fregaty útoků na lodi španělské, když mír westfalský tak krutě
zas~hl české emigranty. Později v letech 1660 získal. mnoho pady v Americe
a nabyl hodnosti lorda. Zemi'el ve vysokém věku r. 1686.
Zabýval se projektem zříditi praplav mezi zálivem řeky Delaware
a zálivem Chesapeakským, postavil na svém velkostatku i první silnici
v dotyčném území dlouhou dvacet dvě míIe.
Z jeho činnosti zeměměřické dlužno zmíniti se o tom, že krom četných
prací rozdělovacích a scelovacích zaměřil území mezi řekou Delaware
a zálivem Chesapeakským a vyhotovil i mapu jeho v r. 1670. "Byl dobrým
znalcem plldy a k tomu školeným technikem, především geometrem. M:ěltě
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starou tradici českou," pravil o něm Jandečka. "Proslavená mapa Virginie
a Marylandu z ruky jeho, je dílem neobyčejně dokonalým. Nese nápis:
Virginia and Maryland, as it is planted and inhabited this present year,
1670; surveyd and drawn by Augustus Herman, Bohemiensis".
Je velmi zajímavo, že Heřman
vyhotovil
mapu
uvedenou
52 let pře d ti m, ~ e ž Jan K ri š tvof M ii 11e r d o k o n č il seš t á b e m
spolupracovníku
mapu král.
Ceského.
Jandečkovo
pojednání o A. Heř!,Jlanovi jest dobrým historickým
dokladem toho, že zeměměřictví bylo v Cechách pěstováno s porozuměním
a výsledky čestnými. Kolik takových osobností bylo z českého prostředí
oderváno krutým osudem. Nemnoho bylo těch, kdo jako Heřman byl hrd
na svoji vlast, což dokázal tím, že podepisoval se s pHvlastkem "Bohemus".
Rli,
Tato rubrika loni otevřená netěší se dosud porozumění. Kolegové
nevšímají si toho, aby voleny byly jednotné pojmy k označování měřických
úkonů, součástí strojových atd. V každém oboru technické činnosti podobná
snaha již u nás existuje, avšak příslušníci stavu zeměměřického málo
k této věci berou zřetel. Jllst mnoho nemožných názvů, za jichž odstranění nutno pracovat. Je to hřích dřívějších dob. Zato tím smutnějši je,
když i nová doba volí termíny nevhodné, nepřiléhavé, ba snižující náš
odborný výkon.
Namátkou uvádím tuto drobnost. V poslední době objevuje se v tecbn.
časopisech a úředních vybláškách slovo 8ituač~í "plánek". Je to výraz
zavrženíhodný, neboť bagatelisuje naši činnost. Ze práce, kterou "plánek"
podává, je mnobdy zdlouhavá, odborným koníčkem, ví každý z nás. Ale
přes to, že výsledek té práce je podán v malém měřítku, nelze jej hodnotiti
takovým podceňujícím výrazem. Na uváženou všem, kdož si snad zakládají
na tom výrazu "plánek", který krásně našim českým slovem nákres nahraditi lze, uvádíme jednání právníkovo. Slyšel někdo z nás, že by právník
kdy mluvilo "kupní smlouvičce", třeba, že se týkala odstupu 3 m2, neb
ceny předmětu 1K a byla vyhotovena ve dvou minutách vyplněním formuláře? Snad to stačí, aby tento nešvar s "plánkem" zmizeL
Rů.

Různé zp~ávy.
K jubileu čes. vys. školy techn. v Brně. Pan emer. vrch. insp.
evid. katastru Josef
Mašek
založil, právě v den 24. prosince m. r.
stipendium nadační jistiny 10.000 Kč pro jednoho posluchače české vysoké
školy technické v Bruě, vymíniv si, aby při stejnévkvalifikaci uchazečů
byla dána přednost synům státních
geometrů
v CSR. Lidumilný tento
čin měl by býti příkladem pro další příznivce v jubilejním roku techniky.
Kolegové a b so Iven ti neopomeňte přispěti na jubilejní dar absolventů
české brněnské techniky, která Vás vychovala. (Dotazy zodpoví Ing. J. Mátl,
Brno Zem. dům II.) Ať není jednoho zeměměřiče, který by se této akce,
již analogicky vzácným činem p. vrch. insp. Jos. Mašek podpořil, finančně
ne~ůčastnil. Doba přítomná přímo to velí.
Zákon o úsporných opatřeních ve správě státní ze dne 22. prosince 1924, t. j. o redukci zaměstnaneetva, vyšel ve Sbírce zákonů a nařízení čs. státu, částka 136. Důležité paragrafy otiskneme v čísle nejbližším.
v
Na novém zákonu scelovacím. vztahujícím se na oblast celé
CSR., pracuje stále min. zemědělství. Největší obtíže k definitivnímu
vypracování osnovy spočívající snad v různosti názoru, zda úřady agrární
mají býti samostatné, či zda mají býti vsunuty do pravomoci úr'adů župnich.
O tom, že by odborníci zeměměřičtí resp. funkcionáři organisací našich
byli přibráni k poradám, není však známo ničeho, ač v -této záležitosti
jsme činiteli zůčastněnými mírou. velikou. Dosavadní postup jeví se proto
úmyslným pomíjením našeho stavu a je dalším dokladem o trvání protizeměměřické tendence v min. zemědělství při .všech akcích, které jsou
spojeny s činností agrárních úřadů ve scelování
Vypsání míst pro .1. a 2. od bor (měEcké a regulační oddělení)
stav. úřadu
hlavního
města
Prahy
uveřejnily nedávno některé listy.
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Dle zpr lvy té přijme se na smlouvl! a to na dobu potřeby několik architektů,
stav. inženýrů a ze m ě mě ři č Ů. Z'Í.dosti přijímá jmenovaný úřad, Praha,
stará radnice, III. poschodí. Vypsání míst nepostrádá zajímavosti: je známo,
že město Praha nepřálo do nedávna rozvoji zeměměřičů ve svých službách
a proto je třeba, aby kolegové, kteří by o místa se hlásili, uvědomili si, že
na činnost jejich bude hleděno okem zkoumavým. Zato úloha jejich bude tím vděčnější
a získají si jen zlsluh, když docílí změnu
názoru na k;'alitu odborných prací našich
absolventu, Uspěšná činnost kolegů u městského staveb. úřadu v Brně nechť jest jim
vzpruhou.

Trigonometrické body A, B, G jsou
dállJ souřadnicemi. Z měřených veličin:
úhlu a, ~, y a strany 8 stanovte polohu
určovaných bodu d a e.

Zp~ávy osobní.
Jmenováni.

Vláda Č.S.R. jmenovala: 1. měřickými
rady: !ng.
Er. Veselého, Fr. "W,.ohlraba,Ing. Jos. Kočího, Ing. Jar. Kvítka, Ing. Fr. Cermáka, Ing. Hugo Srůtka, Ing. Jindř. Heptnera, Fr. Skotáka, Ing. Aug.
(Lorenze, Oltu Lacinu, Ing'. Lad. Kučeru a Ing. J. Trávníčka, ad personam
společný status II. pro vechy, M':!l"avUa Slezsko), Ing. J. Kernera, Ing.
J. Noska, Ing. K. Rylua, Ing. V. Cermllka, Ing. J. Sojku, Ing. F. Soukala
a Ing. K. yKratochvíl-Jelínka (status III a), dále Ing. B. Maleckého, L. Andu,
Ing. Jos. Simerku, Ing. G. Dobrovolného, Ing. J. Narhounka, Ing. R. Lowyho,
Ing. K. 'l'refného a Ing. K. Hanzala (status IIIb) a Ing. J. Zižka ad personam v tomže stavu;
2. m ěřic k ými vrc h n ími k o mi s aři: lug. Jus. Nováka, Rud. Hanáka
adpersonam a Vlad. Prokopa (status II.) a Oldř. Kadeřábka (status III a);
Jos. Beneše, Jar. Chůru, Fr. Gellerta a Pavla Potubeckéh (status III b);
3. měřickými
rady:
Vád. Prlmicha, Jos. Vobra, Stan. Ždímala,
Maxe Weisela a Vác1. Jiigra, dále Ing. Kal'. Růžičku ad personam ve stavu
měř. úřed. na Podk. Rusi.
Gen. fin. ředitelství pro Slovensko jmenovalo ve stavu měř. úředníků
na Slovensku měi'ickými
komisaři:
Jar. Rezka, Ant. Kovaříčka, Jar.
Boháče, Jos. Caise a AI. Peichotu, Jana Císaře (lVI personam) s platností
od ~!4. prosince 1924, pak Em. Slavíčka, Václ. Stísa, Em. Slezáka, Art.
Terharena, Gust. Patzela a Fr. Modesa a to ad personam od 25. prosince 1924.
Presidium fin. řed. V Opavě jmenovalo Leop. Kolba měř. a dj u n k tem
(status II.).
OprlÍvnění ůř. aut. civ. geometra nabyli: Ing. Václav Havli!>.
v Praze, měř.yrada Emil Kardasch pro ll,()udníokres Něm. Jablonné, v. měř.
rada .Karel Zidlický pro soudní okres Cerný Kostelec, Alexander Klimko
v Košicích, dipl. stav. inž. Bernát Haas v Povážské Bystřici a dipl. inž.
stav. Em. Elsasz v Prešově.
Oprávněni úř. aut. civ. geometra se vzdal Jaroslav Pudr v Praze.
Právo k použí.váni stavovského označeni "Jng." bylo přizmlno
kolegům: Lad. Ferbasovi, Vlad. Filkukúvi, Karlu Guldánovi, Karlu Kolesovi, Frant. Křivánkóvi, Vine. Palečkovi a Janu Rabasovi.

Geometrovská kanceláf
jediná, bez konkurence

ve větllm okresnlm městě
se předá. Nabídky do admin. t. 1. pod značkou:
Za

rcrlal,ci
7.0dpovidá
{llg. Jos.
l{ftž.Lka.
l\akiudarcl:
::;i'/).L~k '::e....ko";IJVtHl~k ·;·ch

Tiskem

Polygl':ttie
v Mrně.
v .>-'l';iZt.

7.e;l,elih~:·iC·ů
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