ZEMĚMĚŘICS HÝ vĚsTníH
III.obecné sb~omáždění meziná~odní geodétické
a geofysikální unie v P~aze.
Dr. B. K 1a d i v o.

}Iezinárodní geodétícká, a geofysíkální unie je součásti širší
organLsace, součástí mezinárodní rady pro badání (Conseil international de Recherches), která organisuje a podporuje vědeckou
práci v oboru matematiky a v celém oboru přírodních věd,
medicinu v to počít,aje. Mezinárodní rada pro badání je složena
z národních rad badatelských jednotlivých národů. Má na s,tarosti

Obr. 1.

Charles

Lallemand.

hlan}(" otázky orga,nisační. Otázky vědecké r'eší unie speciální,
otázk~" geodétické a geofysikáhlí hlavně mezinárodní unie geodťtická a geofy"ikální (Union géodésique et géophysique intern:\tionale). Tato je složena ze zástupců států, které se do Unip
přihlásily a byly přijaty. Je jich nyní již třic8t,. Z nich je 21 zaslupováno sv)"mi národními geodéticko-geofysikálními komitéty
«('omitl' national).
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Geodétická a geofys.ikální unie je rozdělena na, sedm sekcí
pro užší vědní obory: 1. pro ge,odés.ii,2. pro seismologii, 3. pro
meteorologii, 4. pro zemský magnetismus a elektřinu, 5. pro
fysikální ocean'Ú'grafii, 6. pro vulkanologii, 7. pro vědeckou
hydrologii. Předsedou Unie od jejího založení je Charles Lallemand, Membre de 1'lnstitut ek. (obr. 1.), generálnim sekretářem
Colonel H. G. Lyons, F. R. 8.., Director of Science Museum,
Londýn. Místopředsedové jsou po pražském kongresu: William
Bowie, Chief, Division af Geodesy, Coast a. Geodetic Survey,
Wa.shington (předseda sekce pro geodésii), H. H. Turner, OxfOTd
(předseda sekce pro seismologii), Sil' Napier Sha,w, Londýn
(meteomlagie), L. A. Bauer, Wa:shington (zemský ma,gnetismus
a elektřina), Odón de Bueu, Madrid (fysikální aceanografie),
A. Lacroix, Paříž (vulkanoIogie), E. B. H. Wade, Ženeva (vědecká
hydrologie). Výkonný výbor Unie (Comité exécutif) tvoři míst,opředsedové a generální sekret,ář. Místopředsedy Unie jsou p,ředsedové jejích sekcí. Práce geodétické a geofysikální unie' řídí
obecné shromáždění delegá.tů, svolávané pmvidelně každé tři
roky. Jednání obecného shromáždění Unie se může účastniti
každý člen národlLho komitétu. Právo hlasovací o otáJzkách
správních má za každý stát jen určitý počet delegá.tů, řídící se
počtemohyvatelstva.
Je-li počet obyvatelstva v mez.ích n. [rl0"
a,ž (n+l). 5.10 má stá.t,právo na n+ 1 hlasů. Tak ČSR. má
tři hlasy.
Výkonný výbor i obecné shromáždění geodétické a geofysikální unie se· zabývají hlavně otázkami organisa,čnimi (volby,
organisace, tisk, peněžní pfíspěvky). Obecné shromMdění se
schází obyčejně jen dvak.rát v době kongresu, na 'začát,ku ana
konci obecného shromáždění. Schůze, konaná na začá,tku kongre'su, má dvě čá,sti: zahajovací, rázu slavnostního, a část pracovní. Při pražském kongresu se konala 3. září v z,asedací síni
národního shromážděni. Byla z,ahájena zástupcem předsednictva
poslanecké sněmovny, ministr Hodža přednesl poselstvi pana
presidenta a svůjl uvítací proslov, za město Prahu po'Zdra,vil
shromážd1íníprimátor Dr. Baxa, za národní radu badateIskou
prof. Dr. Bydžovský a za, československý komitét geodétickogeofy,sikální (místo churavícího předsedy; prof. Dra Lásky) místopředseda prof. Dr. Nušl. Za uvítání poděkoval předseda unie
(;h. Lallemand a, přednesl několik poznámek z dějin geúdésie
a příbuzných věd u ná,s. Poselství pana presidenta bylo uveřejněno v denním tisku' v době kongresu, řeč prof. Dra Bydžovského a prof. Dra Nušla vyšla v č. 8. Říše hvě'zd, roku 1927.
- Závěrečná schůze byla konána 10. září, na ní pwvedena
volba, předsedy pro příští období. Byl zvolen dosa,vadní předseda
Ch. Lallemand. Mělo býti rozhodnuto o mí,stě. a, času přištího
obecného shromáždění. Z důvodů úsporných (mnozí členové
účastní se také kongresu unie astronomické) bylo usnes,eno, aby
se oba kongresy, astronomický i geodét.icko-geofysikální, konaly
pokud mo'žno krátce po s,obě v mistech nepříliš od sebe vzdálených. Pro nejblíže příští kongresy to nebud.e možno usku,tečniti.
Unie geodétická, a geo,{ysikální byla pozvána. pro příšt,í kongres
6
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do Lisabonu a do Stokholmu. Ro,zhodnutí bylo ponecháno Yýkonnému výboru, kte,rý rozhodl, ahy příští kongres byl konán
ve Stokholmě, v roce 1930.
Sek:ce geodét,ická, j,ež nás hlavně zajímá, je řízena, předsednictvem. Předsedou je nyní William Bo,wie, místopředsedou
Raoul Ga,uthier, ředitel observatoře (Ženeva), sekretářem Colonel G. Perrier (Paříž). Toto předsednictvo řídí plená.rní schll.ze
sekce. V nich se podávají především zprá,vy o pracích, vykonaných v uplynulém období v jedno.t,Iivých státech (ra,pports, na,tionaux), pokud mají vztah k základní úloze, geodétické, určení
tvaru a, velikosti země. Není možno stručně shrnouti množství
látky, jež byla v těchto zprávách na pra,žském kongresucLotčena.
Jen uvátdím,jako příklad vz,omé zprávy, stručný referát ředitele
finského geodétického uSt.aVll v Hels,inkách, prof. Dra Ilmari
Bonsdorffa za dobu od: roku 1920 do 1926. Je :l'Ozdělen na
oddíly: Geodéticko - astronomi{)ká síť (Triangula,ce, zákla,dny,
astronomická měření, vyrovnání, tížnico,vé odchylky). Intensita
tíže (stanice, přístroj, způsob měření, konstanty kyvadel, tíže
na základním bodě, výsledek měření na 33 bodech). Vyšetřování
o isosta,sii. - Za O. S. R. podá,val na pražském kongresu zprávu
prof. Dr. Pantoflíček. - Dále podávají referenti obecné zpráYy
(rapports généraux) o jednotlivých oborech geodésie. Nyní jsou
v geodétické sekci tito referenti: O základná,ch a triangulacích
Colonel G. Perrier, o nivelaci vysoké přesnosti Ch. Lallemand,
o geodMické astronomii H. L. P. Jolly (Ordnance Survey,
Southampton), o tížnicových odchylkách Dr. G. de GraaffHunter (Dehra Dun, India), o intensitě tíže prof. Emilio Soler
(Pado~a), o isostasii W. Bowie, o změnách zeměpi&ných šířek
prof. H. Kimura, (Japonsko), o kartografii H. Roussilhe (Paříž),
o slapech zemské kůry WaJter D. Lambert (C. a. G. Survey,
Wa,shington). Na pražském kongresu nebyli přítomni de GraaffHlUlter a, Kimura. Za tohoto podával zprá.vu Tanakada-te; (Tokio).
Ze zprávy o nivelaci vysoké přesnosti zasluhuje zvláštní
pozornosti zmínka o změnách střední roční hladiny moří na
březích Francie, jak plynou z pozorování od roku 1851 do 1925.
Nejnižši střední roční hladina byla pozorována v roce 1870,
asi 5 cm pod střední normální hladinou. Nejvyššís-tředni roční
hladina byla pozorována v roce 1915, asi 8 cm nad; střední
normální hladinou. Jak vysvětliti tyto změny? Posud bylo postupováno počtáfsK,y. Vyšetřování ukazují, že pozorované zm;ěny
dosti dobře vystihneme, předpokládáme~li, že' pozowvaná k.řivka
změn je výslednicí sedmi předkládajících se vln (sinusoid)
o periodách Pl = 93 roků (pětinásobek doby oběhu vzestupného
uzlu měsíce), P2 = 18"6 roků (doba oběhu vzestupného uzlu
měsíce), P3 = 11"1 roku (perioda slunečních skvrn), P4 = 8"85
roku (doba obiěhu perigea měsíční dráhy) a harmonických vln
o periodách

~2,

~3,

~4.

Podati fysikální vysvětlení pozorova.ných

změn je úkol těžší. Při jeho řešení se ukáže, na kolik je správné
uvedené vystižení pozorovaných změn, nalezené postupem
počtářským.
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V plenárních zasedáních geodétické sekce bylo předneseno
také několik stručných výkladů o ča:sových otázkách. Tak poznámka prof. C. Somigliany (Torino) o zobecnění věty Clairautovy, prof. M. Bríllouína (Paříž), o některých výsledcích jeho
posledních pmcí, P. Helbronnera (Paříž), o triangulaci, spojující
Korsiku s evropskou pevninou, Dr. A. Faschinga, o Eotvossově
torsní vá,ze, hlavně pak výklad Dra Veninga Meinesza (Utrecht,
Holandsko) o tom, jak měřil intensitu tíže na moří v ponorkách
a, o příslušných prozatímních výsledcích. Měření byla, konána
v holandské pono,r1CeK XIII, která vykonala, za 200 dní cestu
z Holandska přes Awry, Kanárské ostrovy, Curay3.Jo, průplav
Panamský, podél po,břeží mexíckého do S3.JnFrancisca, přes
Tichý oceán na Honolulu, Guam (ostr. Mariany), Jap (Karoliny)
do Manily (Filipiny), na Ambon, ostrovy Bandské Czáp. od' Nové
Guineje), pak na Soembawu a do Soerabaye (na Jávě). Týž
byla měřena na 128 místech, 113 na moři, 15 v přístavech.
Střední chyby svých výsledků odhaduje prof. Vening Meinesz *)
na

+ 3.10-3

;:~.

Dřívější způsob určování intensity tíže na moI-i

(pomocí varového teploměru a rtuťového tlakoměru) vedl k hodnotám g, jejichž střední ,chyba byla odhadována, na, + 0·030

:::2'

Z toho je pa,trný velký význam prací prof. Vening Meinesza,
povážíme~li, že tato měření poskytují možnost určiti s dostatečnou přesností průběh geoidu na mořích, tedy na třech Čt.vrtinách
povrchu země.
účastníkům kongresu byly předloženy některé publikace
všeobecného rázu. Tak Golonel Pe ff i e r podal prá,ei "Note au
Bujet du calculdes
tables ď(l!I'ellipsoide de reference international", v níž uvádí, jak byly počítány jeho tabulky logaritmů
poloměru křivosti meridiánu (log f!), normálního řezu (log N).
1
log V f/N, log 2 N . 1'" délky oblouku rovnoběžky, příslušné středof/
sm
vému úhlu ľ a délky oblouku poledníku od rovníka, a,ž po zeměplsnoušířku
L. Tahulky se i!vztahují na nový mezinárodní
elipsoid, přijatý v roce, 1924 v Madridu, t. j. na eHpsoiď Hayfordův (a = 6,378.388 m, a
1 : 297'0). Jsou sesta,veny pro seX:lgesimální i centesimálni dělení kvadrantu.
A. R. H i n k s pod.al práci "A graphical discussion oť the
figure of the earth", v níž ukazuje, jak lze graficky oceniti vliv
jednotlivých meridiánových oblouků na vypočtené rozměry země
a vliv zvoleného sploštění země na urychlení tíže.
Těži,sko sjezdových prací jest v kOllŮsích, zvolených pro
jednotlivé otázky. Pří pražském sjezdu pracovalo 15 komisí:
Komise finanční, komise pro invar, komise pro intensitu tíže.
komise pro měření zeměpisných šířek, komise pro zobfalzovállí.
komise pro slapy zemské, kůry, komise pro bibliogTafii, komise
pro meziná,rodní úpravu geodétíckých prací, komise pro spojení

=

E'n

*) Srovn. G. Perrier: La coopération internationale
en géodésie
g'éophysique, Annuaire du Bureau des Longitudes, 1928, C 84.
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triangulace belgické a francouzské, komise pro spojení triangulace francouzské a italské, pro spojení triangulací' Sardinie a
Ligurie přes Korsiku, komise pro spojení triangulací evropských
a afrických, komise pro poledníkový oblouk odsevemího ledového moře, přes moře středozemní až do Afriky, komise pro
spojení triangulace francouzské a španělské v Maroku, komise
pro poledníkový oblouk, jdouCÍ Siamem, komise promě:ření rozdíh"t zeměpisných délek. Z prostého výčtu těchto komisí je
zřejmá ohsáhlos,t látky, ktedJ byla na sjezdu proj,ednállla.Protože
komise zasedaly namno,ze současně, bylo skoro nemožné
účastniti se jednání více než dvou komisi. Prof. Dr. A. Semerád
podal ve Zprávách veřejné služby technické (roku 1927, str. 607
až 609) některé podrobnosti z jednání komise pro zobrazování
a pro mezinModní úpravu geodétických prací. JáJ bych uvedl
několik podrobností z komise pro intensitu tíže a z' komise pro
m:ěření rozdílů zeměpisných délek. Podkladem jednání v komisi
pro intensitu tíže byly návrhy předsedy komise prof. E. Solera.
Připomenuto usnesení posledn;ho sjezdu interna1cionální unie
geo,détické a, geofysikální, že je třeba referenční body jednotlivých států připojiti k referenčním bodům stá,tů okolních. Prof.
Soler vypracuje program, který by bylo t,řeibaco nejdříve splniti.
- 00 se týče terminologie, smluveno, že není třeba, aby stanice
tíže byly rozlišovány na, stanice různých řádů. Sta,čí rozdělení:
základní bod Postupim, referenční body jednotlivých st4tťl a
body obyčejné. - Komise chce studovati otázku nejlépe vyhovující formule pro normální tíži po stránce teoretické. U. S.
Ooast a. Ge,od. Survey uverřejní krátký návod! pro redukci měření
tíže. - Aby se vyzkouš,ely vzorce, jichž se užívá, pm redukci
měření tíže, doporučuje se měřiti tíži na místech téže vertikály
(na př. v krasovém území na povrchu země a v jeskyních, nebo
v dolech).- Na místech, kde se měří tíže, má, se, měřiti i zeměpisná šířka. - Státy, jež mají podmořské čluny, mají podle příkladu
Holandska účas,tniti se na měření tíže na mořích. - Zdůra,zněna
potřeba spolupráce při měření tíže, měře'llÍ slapů 'zemské kůry a
seismologie. - Doporučeno využitkovati vědecky měření Eotvossovou váhou. W. Bowie upozorňuje na další č,len, který bude
nutno za,vést při redukci tíže. Při redukci měření Vening-Meineszových (v U. S. Coast and Geodetic Surve'y) bylo zjištěno, že
střední anomalie tíže (anomalie tíže je rozdíl hodnoty vypočtené
z naměI'ené redukcí a hodnoty normální) pro 56 ,stanic mezi
Holandskem a Honolulu je + 0'026 dyn. Bowie a Swick, kteří
tyto anomalie studovali, vysvětlují kladné anomalíe' nad moři
takto: Ta část geoidu, která je pod moři, jest jistě níže než část
geoidu, probíhající pGvninou. Vzorec pro normální tíži byl odvozen na základě. měření na pevnině. Je tedy nutno vzorec pro
normální t;ži doplniti opra,vným členem, který by vystihoval vliv
toho, že sféroid, pro nějž platí vzorec, pro normální tiži, nes,plývá
s geoidem. (Na př. v místě 845 km východně od Ohar1es.tonu
[Jižní Karolina] jestgeoid o více než 24 m hloub vůči sféroidu
nežli y Oharlestonu.) Pro mořské stanice by tedy bylo třeba ve
vzorci pro normální tíži připojiti kladný opra,vný člen, abychom
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dostali hodnotu srovnatelnou s tíží redukovanou na geoid. Tím
se právě kladné anomalie tíže zjištěné na moři, sníží *). - Předseda
komise prof. Soler upo'zorňuje na f~kt, že nastává obrat k vyšetřováním teoretickým. - Pro R. C. S. je referenční bod Brno.
Ceská technika, připojen zatím jen na Postupim. Bude nutno připojiti jej a,spoň ještě na Vídeň, Neue Sternwarte. - Měření tíže
v téže vertikále by se mohlo provésti jednak znovu v Přlbrami,
j2dnak v Moravském Krasu.
Komise pro měření rozdílů zeměpisných délek jednala za
předsednictví generála G. l"errié, který podal předběžnou zprávu
o velkém měření rozdílů zeměpisných délek, konaném v říjnu a
listopadu 1926, jehož se účastnilo 42 observatoří a astronomických stanic. Se zřetelem k hypotése Wegenerově o pohybu
pevnin navrhli generál Boskovič a pp. Bowie a Deslandres, aby
měření rozdílů zeměpisných délek na základních stanicích bylo
čas od času opakováno. (Srv. zprávu prof. B. Wanacha v Zeitschr.
fiir Geophysik, 1926, str. 161-163.) Komise o návrhu pojednala a předá, jej k projednání příslušné KomisiUni8 astronomické.
Ředitel mezinárodního úřadu pro č,a.so,vouslužbu p. Big'ourdan
podal návrhy, které se týkaly vysílání a přijímání čaisových
signálů. Uk3!zují potřebu, aby intervaly mezi sousedními rytmickými signály byly co možná stejné a aby observat,oře, které
signály pravidelně přijímají, udávaly nejen č,asy prvního a, posledního signálu, plynoucí z astronomického určení času, nýbrž aby
pro větší počet signálů sdělovaly i hrubé ča,sy hodin. Důvod posledního návrhu je ten, že přesnost uchování času dne,šními dobrými hodinami je větší, než přesnost astronomického určení času.
Generál G. Ferrié předložil členům k'omise pojednání "Note sur
ľemploi des cellules photoelectriques pour la mesure des oscillations d'un pendule libre", jednající o dnešním stavu jeho pokusů
upraviti takové za.řízení, aby vysílané radiotelegra,fické rytmické
signály byly co možná equidistantní a dále zařízení vhodné pro
určování doby kyvu kyvadel užívaných pro měření intensity Lže.
(Na tomtéž zapiso,vacím přístroji zapisuje: jedno péro radiotelegrafické signály, druhé kyvy gravitačního kyvadla a třetí vibrace
ladičky.)
V době kongresu byly konány exkurse do lázní Poděbrady,
do Ceského rá,je (Zelezný Brod, Turno,v, Sedmihorky), na, Ka,rlův
Týn, na hvězdárnu bratří Fričů do Ondřejova. úča,stníci byli
v Národním divadle (Dvořákova Rusalka), byli poz,váni na recepci ministrem za,hraničí, ministrem obchodu ve Valdštýnském
paláci (obr. 2., viz přílohu), primátorem Prahy, velitelem vojenského
zeměpisného ústavu gen. Rauschem, p. presidentem republiky a ministrem školství a národní osvě,ty. Po kongresu se účastníci rozdělili, jedna část navštívila západočeské lázně (Jáchymo,v, Karlovy Vary, Mariánské lázně), druhá část Moravský Kras, Brno,
Luhačovice, Štrbské Pleso a Tatranskou Lomnici. V Bruě konala
se při té příležitosti promoce presidenta Ch. Lallemanda čestn)'1ll
*) Srovn. C. H. Swick: World

reductions

longitude computations and isostat!e
of /!,'ravity at sea. Bulletin of the national research counctl.

1927. Str. 61, 2.
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doktorem technických věd na- české vysoké škole technické. Profesorský sbor české brněnské techniky jmenoval presidenta
Lallemanda čestným doktorem technických věd za jeho činnost
v oboru geodésie, g8ofysiky, geografie a statistiky, zvláště za
jeho zásluhy na poli nivelaw vysoké přesnosti a technického katastru, dále proto, že je jedním z hlavních tvůrců Mezinárodní
Unie geodétické a geofysikální a že podporoval 'snahy českých
pracovníků národních a, pracovniků z oboru geodésie.
Obecné shromá,ždění mezinárodní geodétické a- geofysikální
unie v Praze bylo zkouškou pro československý národní lmmitét
geodétický a geofysikální. Komitét - hlavně zásluhou sjezdového sekretáře prof. Dra B. Šalamona - ve ~koušc8 obstál. Ceskolllovenští úč.a,stníci kongresu, zvláště ti, kteří se kongresu účastnili po prvé, úskali velmi mnoho. Seznámili se osobně s vedoucími
geodéty z mnoha zemí. Získali z ciziny mnoho cenných publikací.
Za krátký čas kongresu nabyli přehledu o nejčasovějších problémech svého oboru. Vláda C. S. R., která svou podporou kongres v Praze umoinila, získala si tím o českou geodésii a geofysiku velkých zásluh.
R é s u mé: III. Assemblée générale de l'Union géodésique et géophysique internationale
réunie a Prague. L' auteur donne un aper\lu sur
I'organisation de l'Union géodésique et géophysique (se s sections, le comité
exécutif et l'assemblée générale); puis il relate sur les résultats des réunions
de 1'Assemblée générale a Prague, sur les séances pléniěre de la section
géodésique (rapports nationaux,
rapports généraux), sur les questions
actuelles exposées et sur 1'action de quelques commissions de la section
géodésique. D'une maniěre plus détail1ée il mentionne le rapport du
président M. Charles Lallemand sur les variations
du niveau moyen
annuel des mers observé sur le littoral fran\lais de 1851
1925 inclus;
puis sur ,la détermination
de la pesanteur, faite par le prof. M, Dr.
Vening-Meinesz au bord de sousmarin et sur les résu1tats provisoires
correspondantes,
sur l'action de la commission de la pesanteur et de
la commission des longitudes. 11 termine son aper\lu en énumérant des
plaisirs et distractions
offerts aux délégués et invités de ľUnioD.

a

Kapitoly o novém měření topog~afickém.
část I.
F. Bogu8zak.
(Dokončení 1. Msti. -

Fin de la I. partie.)

P r á c e top O' g r a f a záleží v zaměřeruí situace a znázorI~ění terélnlU5 m vrstevnicemi. Usnadněn\lt je hustou sítí bodů
základních, zvláště v terénu pokrytém a kopcovitém.
Met o d a obsahuj'e konstrukci t. zv. podrobného podkladu, t. j. rozdělení sekce hlavními a vedlejšími pořady grafickými na tak malé části, .aby s,ituační a terénní detaily mohly
býti určeny rayonováním a- měřením vzdáleností. Normální
způsoby zaměřovací jsou tudíž po'řady a rayollO'vá1njs měřením
vzdáleností.
Z a měř e ní s i t u a c e. Topograf získává situaci buď přímým zaměřením: neho restit'licí leteckého snímku. Přímé zaměření omezeno jest malým zvětšením eklimetru. Topograf je
přinucen vésti pořady i v příkrých stráních, které při lepší
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optice by se zaměřily mnohem pohodlněji a rychleji se sta,novisek protilehlých.
Restituci
leteckých
snímků pwvádí
topograf jednak
op t i c k y přístrojem "chambre claire", jednak způsoby g r af i c kým i. Topograf urči si na s'llimku ll'ejmén!ě čtyři jasné
body, které v poli při měření podrobného podkladu přesně zaměří. Doma pak zanese do vyměřovacího listu příslušnou situaci
buď způsoby grafickými, jde-li o vyhodnocení jen něk~)lika.
bodů, nebo opticky při četnějších detailech situačních.
Z a měř e ní t e r é nu. Vtste;vnice konstruují se pětimetrové. Význačné podrobnosti
terénní, které by nebyly
pětimetrovými vrstevni,c,emi znázorněny, vyjadřuji se vrstevnicemi
podrobnými.
Vrs,t,evnice
konstruují
se
zásadně
v poli tím způsobem,
že se zaměřuj,e souvislá
řada
bodů výšky
vl'sitevnice pon vodorovné
přímce záměrné.
Tento způsob souvisí logicky s normálním způsobem zaměřovaj<>,ím,t. j. s pořady. Topograf vypočítává, ihned absolutní
výšky stanorvisek, takže jest neustále orieutováll1, kde budou
pětimetrové vrs.tevnice probíhati. Podle toho volí 11ak své následující stanovisko.
V terénu kopC'o'Vitém, se svahy stejnoměrnými, konstruují
se vrstevnice jen na lomech svahu, ostatní vyře~í se interpolací.
V terénu porostlém neb zastavěném zaměřují s'e jednotlivé body,
vypočtou jejich výšky a vrstevnice vyřeší se interpolací.
Pří I o h y polní práce obsahují nejen údaje ke konei'mé
úpravě vyměřovacích listů, nýbrž i pfOl vydání v měř. menším
1:20.000 neh 1: 50.000. JSO'llJto: zá,pisník bodů, oleaty bodů,
kultur, písma a generalisace pro 1: 50.000, gell'eralisace pro
1 : 20.000, výtah ze seznamu osad a konečně jedna z nejdůležitějších příloh, s e z n1a m z a j i š tě 11. Ý c h bod Ů.
ŘekH jsme již, že původní měření nevyhovuje zvětšeným
PIQ\Ža(lavkům nynější technikY' mírové i válečné. Ukázala; se
především nutnost a) zajistiti v měřených prostorech síť přesných bodů, kdykoliv rychle zjistitelných, b) vyznačiti tyto body
v mapách a c) sestav'Íti jejich seznam, obsahující souřadnice,
abs. výšky a situační náčrt zajištění. Tyto body v terénu za·jištěné třídí se podle jejich hodnoty na tytol skupiny: a) body
triangulace geodetické, b) body triangulace doplňující, c) body
urč'ené z bodů polygonálních, d) body pořadů polygonálníeh a
e) boldy grafické.
Z přehledu vidíme, že hIa.vní jádro seznamu tvoří body
podkladu geodetického a topografického, o nichž mluvili jsme
již výše. Topogra.f, Který obdrží seznam ve svém listu sestrojených
bodů základních, je povinen při polní práci zvoliti na každém
čtvero kilometru 4 až 6 bodů bezpečně zajištěných. Do tohoto
počtu pojme n'ejprve všechny body triangulace geodetické, doplňující a určené s bodů polygonálních, přesvědčí se o jejich
stabilisaci, zajištění a doplní, třeba-li, situační náčrt zajištěnÍ.
Z bodů polygoná,lních zvolí topograf jen ty, které jsou
a) v terénu dobře zajištěny a lehce zjistitelny, b) voleny ta;k,
aby posice jejich zťlstala přesná a výška se neměnila, c) vhodné
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.jako stanovisko s,troje neb měřičského stolku, á) pokud možno
na místech takticky důležitých, hlavně v území pohraničním,
e) a na leteckém snímku přeS/ll'ězjistitelné.
Nemá-li topograf na jednom čtvero kilometru dostatek daníých, souřadnicemi vypočtených bodů, pojme do seznamu i body
gmfické. Jsou to některé ze stanovis:ek, grafickým měřením
dobře určené, jichž souřadnice určí t:opograf při polní p,ráci odpíchnutím od souřadnicové sítě. Ovšem je hodnota těchto bodů
. menší, přes,to však vyhovující pro měřičské operace váleČ>né.
Všechny zajištěné body ~ nemají-li vlastní, smluvenou značku
- vyznačeny jsou v mapě jemnou tečkou.
Topografická sekce uveřejňuje s každým listem nového
měření seznamy zajištěných bodů, které pak pro list spreciální
mapy 1 :50.000 spojují se ve společný
sez·nam.
Na začátku seznamu nalézá se schéma, podkladu geodeHckéh'o' a topografického, ,následují pak zajištěné body, výše uvedené.
V přílo'ze uaichází s,e výstřiž,ek ma,py 1: 20.000 (tab. L)
svyznačenou sítí souřadnicovou a zpiříslušného s,eznamu některé body zajištěn:é. Podle souřadnic lZ'e t.yto body v mapě
rychle identifikovati, ze situačního náčrtu lze se pak přesvědčiti,
jak rychle' a snadno se naleznou v přírodě.
Každý měřičský orgán může si koupiti listy nového .měření
s uV'edeuiým seznamem a použíti zaj'i,štěné body při vlastních
pracích měřičských.
Důl e žit o s t zajištěných bodů v míru je jistě značná.
Tam, kde existuje nové měření takto organisované, získati lze
body s dostatečně přesnou výškou absolutní pro různá výšková
měření (vrstevniclolvé plány pro trac;y silnic, železnic, regulaci
potoků, řek atd.) a neni nutno odvozovati výšky od často dalekých značek nivelačních. Pro eventuální vyměřování ve velkých
měřítkách získati lze stanovisko 01 známých souřadnicích a
výškách.
Zvlášť důležitý je význam zajištěných bodů pro nové metody vyměřova.cí. Neboť jak pozemní, tak i letecká fotogrametrie vyžadují daleko hustší síť bodů o známých souřadnicích
a výškách, než jest síť trigonometrická.
Rovněž umožněna, jest restituc!e leteckých snímků, neboť
na fotografickou desku nutno zachytiti nejméně čtyři body dané
souřadnicemi. Nyní získá se tak situace prlOInové měření, v budoucnosti pak rychlé a nenákladné provedení revise změn a doplňků situačních.
A ve válce? Při válečném vyměřování lze zajištěné body
po identifikaci v terénu použíti jednotlivými formacemi vyměřovacími i dělostřeleckými. Nejsou tudíž vyměřovací orgány za
války odkázány jen na body trigonometrické, beztak velice
řídké, jichž nadzemní stabilisace se často ztratí. Mají veliký
význam pro účinnou střelbu dělostřeleckou, neboť nacházej.íse
častD na místech takticky důl'ežitých(křižlovatky silnic, silnici
drah, mosty atd.) a lze je, bude-li třeba, ihned ostřelovati.
Hustá síť bodů základních způsobila, i nutnost použíti k novému měřen'í poddůstoj.níka. Rozdělí-li se vyměřovac,í list, pevně
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ohraničený pořady polygonálními, příčnými poř.adYi na části
menší, stěží již se dopustí poddůstojník takové chyby, která by
i v měřítku 1 : 10.000 nebo 1 : 20.000 byla nepřípustná. Mimoto
svěří se mu jen přístroj o malém zvětš,mí dalekohledu, znemožňující měřiti do vzdál'eností, které by při zakreslování situace a
vrstevnic eventuálně neprocházel a nutí ho tak býti vždy
svědomitým.
Podklad a přístroj vynutil pak i metodu. Z normálních
zp'ůsobů vyměřovacích lze použíti jen pořadů vzájemně kontro-'
lovatelných. Pro konstrukci vrstevnic volil se způsob mechanický vodorovnou přímkiolll záměrnou, poněvadž nebylo
možné svěřiti poddůstojníkovi, s tak krátkou průpravou topografickou, řešení vrstevnic podle měřených biodů a náčrtu terénnilio.
V Ý k o n n o s t při měření podkladu topografického a při
vlastním měření různí se ovšem podle terénních poměrů. Rozhodující budiOlllc'elkové průměry všech oddělení přípravných a
topografických za rok 1922 (1923). Z nich vyplývá, že jeden
topogra.f zaměřil za měsíc 41 (42) km polygonálných pořadů, při
čemž připadá :nJa jeden km2 jeden km pořadu se 6 až 10 stanovisky. Při vlastním měření zhotoveno, za měsíc 3'4 (3'6) km2
v měř. 1 : 10.000 a 6'S (6'0) km2 v měř. 1 : 20.000.
IV. Konečná úprava nového měření.

Zbývá ještě zmíniti se stručně o k o n e č n é ú p r a v ě
nového měře11:Í.Jednotlivé vyměřovací listy - v poli vytažené
- seskupují se do definitivních listů, ohraničených rovnoběžkami a poledníky elipsoidu Clarl{)Ova,.Rozpětí listu 1: 10.000
je 5' centesimálních, listu 1: 20.000 20' cent!esimálních zeměpisné délky a šířky. Seskupené listy se fotografují a následuje
konečná úprava pro reprodukCli a tisk buď jednobarevný n,ebo
třibal'evný (situace černě, terén hnědě, vodstvo modře).
Nové měření publikuje se jen v měř. 1: 20.000. Na
zvláštní žádos,t lze u ředitelství ústavu obdržeti i publikace
v měř. 1: 10.000. Na každém listu nového měření uvedeny jsou
v legendě: e1ipsoid, druh triangulace a projekce (tab. II.).
Tím popsa,lti jsme všechna, údobí nového měření francouzského. Jest nutné přiznati, že po stránce organisační i technické
j~oluvybudovány logicky. Jak dalece splnily úkoly v úvodu vytčené, hlavně proti měření v Německu a v čs. voj. zeměpisném
ústavu, seznáme po ukončení dalších kapitol.
R é s u m é. Chapitres
sur le nouveau
levé topo~aphique.
par t i e: La France.)
Le levé tOlpogu'aq>hiqueoriginal. exécuté dam tous les É>ta;1:,s
européens, a peu pres, et a ,p'CtiJtelséchelles, ne 83Jtlisilaitp3JSles exigeances
modemes au point de vue technique -et de la gueue. O'est pourquoi la
plupart des é>Ultss'est re'so~ue au pmcédíé d'un nouveau 1e,vé i grandes
écheJ1e!s.
Dans ce hut il faudrlai>trprolp.ag-erles priIl!cipes du levé conforlIl!ément
auxquels on organÍiSicra.iltles travaux topogr:l!Phique's. Voila quelque!s de
ces prÍin1cÍipes:a) Les motifs d'é<Xmomiepolitique pourque 1e nouveau levé
satisfalsse, autant que pos,sib~e,le'8 exige'a'Iweistec1h'lliques.scient.ifiques E't

(lere
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économiques. b) La {Iéfense effica,ce de l'état ,demande Lt réalisa,tion des
exigeances de 1&g'Uerre teohniqu~. c) Les motifs techniques et économiques
fOl"cent ft exploiter internlSivemelllt de nouveauxprrogres
au \.e1vétopogra.phique surtout l'ex<ploit.rut:ondes photogrruprhies prises ,en avion et sur le
terrain.
'
Dans quelques
chapitres
qúi se suivreront,
l'autem' s'exercera
ft donner au lecteur une image sur le nouve'au levé ft l'echelle de __ 1 1
1
10.000 o
en FralI1ce, ft 5000e en Al1emagne et ft 10.000
en Tchécof'Jovaquie, et
0

enfin, il fera unecom'Paraison
des méthodes typiques emplovées au levé
et qui de 'celles~C'Ís~ait Ja plus 'convenable et ,éJcornomique.·
Dans cet article l'auteur décrit toutes les periodes du levé topographique en Fran,ce, Ine'lltionne les ca,nevas géodésiques, ,topo'gra,phiques
.€Jt 00 levé rp,roprement <lit.

Vládní návrh zákona o organisaci zeměměřičských prací.
Sděluje

ministerstvo

veřejných

prací.

y čísle 1. a 3. Zeměměřičského
věstníku uveřejněny
byly. dva
články o vládním návrhu zákona o organisaci zeměměřických pracl.
Líčiti podrobně celý vývoj osnov tohoto zákona jest se zřetelem
na rozsah časopisu celkem neproveditelné,
připomíná se jen, že bylo ve
zdejším resortu vypracováno
ve věci více jak 150 objemnS'ch spisů a
konáno 8 meziministerských
porad.
Ve snaze poněkud aspoň informovati odbornou veře'jnost sděluje
proto minist.erstvo veřejných prací toto:
Otázku organisace
zeměměřických
praci pokládalo
ministerstvo
veřejných prací za jednu ze stěžejních a sledovalo ji proto od převratu. Popud k tomu vyšel také i z řad odborných spolků a korporaci
a svědčí o tom různá jejich memoranda, tak na příklad: pracovního výboru spolku evidenčních geometrů v čechách, ústředního všetechnického
výboru, spolku čsl. geometrů, inženýrské komory atd.
Prvotní jednání s ústředními úřady o organisaci prací pokračovalo
příznivě, jen ministerstvo financí tehdy z důvodů finančních nedoporučovalo zřizování nového ústředního zeměměřického úřadu. Podařilo se
proto upraviti otázku organisace přesných nivelací, která jest obsažena
v příslušném vládním nařízení, vydaném v dohodě se všemí zúčastněnými faktory. Jako druhý krok v organísaci byl v roce 1920 zdejším ministerstvem podán další návrh a to zákona o organísaci triangulačních
prací, který v důsledku dalších jednání rozšířen na organisaci veškerých
základních
prací zeměměříčských
včetně evidence pozemkového
katastru. Podkladem k této osnově bylo usnesení ministerské rady z 1. července 1920, ustanovující, aby jedno~né vedení všech zeměměřických prací,
vyjímaje evidenci pozemkového katastru, bylo přeneseno na ministerstvo
veřejných prací ,.a doplněné pak přípisem ministerstva
financí ze dne
7. září 1920, kterým bylo žádáno", aby pro případ uzákonění této předlohy byla v ministerstvu
veřejných prací soustředěna agenda veškerého
zeměměřictví, tedy i evidence pozemkového katastru.
Poněvadž o konečné stylisaci této osnovy nebylo docíleno dohody
s dvěma ministerstvy,
nebyla tehdy osnova v Národním shromáždění
projednána.
Uzákonění předlohy stalo se však znovu akutní, když ministerstvo národní obrany pokládalo vhodným, aby vzhledem k vypracování
nových vojenských map byla zřízena zeměměřická rada a když ministerstvo financí zároveň předkládalo osnovu zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení: Obnoveno bylo proto v roce 1924 jednání o definítivním znění výše uvedené již osnovy o organisaci zeměměřických prací.
Po projednávání
této otázky v jednotlivých
ústředních úřadec~l
rozhodla ministerská
rada v červnu 1926. "aby je dno t n á o r g a n 1sace
a vedení
zeměměřických
prací
byla
se všech'
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r e s o r t Íl bez vyj í meč n ě k o n cen t r o v á n a v min i s t e rs t v u v e ř e j n Ý ch p I' a c í" a pověřila toto vypracovártím
příslušné
osnovv.
'Meziministerské
porady konané za tím účelem v říjnu 1926, jichž
zúčastnili se vedle zástupcÍl ústředních úřadů i vysokoškolští
profesoři
a členové čsl. komise geodetické a' geofysikální, ukázaly různost v nazírání na organisaci zeměměřických prací.
.
Tak ministerstvo
financí prohlásilo
nyní že nemůže se vzdáti
evidence pozemkového kat~stru a to vzhledem k tomu, že daň pozemková byla v zákoně o přímých daních ponechána a ministerstvo národní
obrany pak zastávalo stanovisko, že musí prováděti dále veškeré zeměměřické práce sloužící k obraně státu it žádalo proto jen zřízení zeměměřické rady. Na zmíněných
poradách
docíleno bylo aspoň dohody
o obsahu nynějších paragrafů 1, 3, 4 a odst. a) § 2. O stylisaci odstavce
b) $i 2 jednáno dále a konečně dohodou vyplynula nynější jeho stylisace.
Zbývající paragrafy 5, 6, 7, 8 převzaty z původní osnovy.
('sl. komise geodetická a geofysikální vyslovila se rovněž o navrhované předloze a žádala, aby provádění základních zeměměřických
praéí náleželo ministerstvu
veřejných prací a vojenskému zeměpisnému
ústavu a dále, aby zřízen byl poradní sbor v technických
záležitostech
zeměměřických, zvaný "Zeměměřická rada", který by sjednával dohodu,
po případě rozhodovalo
programu prací. Komise trvala dále na zastoupení v zeměměřické radě a na vložení zvláštního paragrafu do zákona
o tom, ž e o I' g a n i s a c e, v e den í a p I' o vád ě n í zem ě m ěř i c k Ý c h p r a c í věd e c k é h o I' á z u n á lež í č s I. k o m i s i g e od e t i c k é a g e o fy s i k á I n í při čsl. národní radě badatelské.
Tím v neposlední řadě vysvětlen jest i vznik konečného
znění
osnovy.
Jest jisto a ministerstvo
veřejných prací to též uznává, že navrhovaná předloha neodpovídá zcela všem požadavkÍlm jež ministerstvem
veřejných prací již od převratu byla zastávána, leč toho nebylo možno
docíliti za stávajících okolností.
Důvodová
zpráva byla ovšem stylisována
ze širšího hlediska,
neboť její všeobecná část, jednající o nynějším stavu zeměměřických
prací u nás a v cizině, sloužiti má především k informaci zákonodárných
sborů.
Pokud se týče státní zem ě mě ř i c k é I' a d y zřizované
podle
$i 3 osnovy, byl obsah tohoto paragrafu dojednán na poradách v říjnu
1926 a to jak vpředu bylo již uvedeno za účasti zástupců vysokoškolských profesorů a členů geodetické komise. Požadavku vyslovenému čsl.
komisí geodetickou a geofysikální, aby působnost čsl. zeměměřické rady
odpovídala aspoň říšskoněmeckému
sboru (Beirat fiir das Vermessungswesen) bylo přislíbeno vyhověti dle vysvětlivek k § 3 důvodové zprávy.
Podrobné předpisy o složení, působnosti,
jednacím
řádu zeměměřické rady a o výši náhrady
jejím členům atd. mají býti vydány
vládním nařízením jak v § 4, odst. 3 osnovy je uvedeno a jak stalo se
i u jiných rad, jako u rady elektrárenské,
vodohospodářské,
silniční atd.
K informaci se ještě poznamenává,
že říšskoněmecký
sbor podřízen jest minísterstvu
vnítra a úkolem jeho pak jest: I' a d i t i vládě
v odborných záležitostech
praktických
i vědeckých,
dále' pod P o I' ovat i praktické
zeměměřictví a jemu sloužící obory vědy a techniky
za šetření zájmů státu a zemí. Je oprávněn n a v I' h o vat i min i s t e rB t v u v nit
r a vydání zákonů, nařízení a různých opatření se str'lny
říše a zemí. Zmíněný sbor jest povinen dále vydávati dobrozdání na požádání aneb ze své iniciativy, podporovati vypracování jednotných map
a otázek s tím spojených, jakož i předkládati návrhy na úpravu vzdělání
pro službu zeměměřickou.
Z toho jest patrno, že ani tato říšskoněmecká
rada není orgánem
ve smyslu bodu 2. usnesení brněnské schÍlze (číslo 3 Zem. věstníku).
~\bv zeměměřická
rada byla vybavena snad mocí dohlédací neb
.kontrolní; anebo aby
nařizovala
provádění
zeměměřických
prací jest
s právní strukturou našeho státu neslučitelné.
Význam zeměměřické rady bude i tak dalekosáhlý,
ježto bude
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lovolána spolupůsobiti při vydávání předpisů pro veškeré zeměměřické
)ráce dle § 1 předlohy.
Nelze pochybovati, že usnesení zeměměřické rady budou vzhledem
, jejímu složení vždy jen ku prospěchu věci samé a není důvodů, proč
)y nebyla uskutečněna.
.
Pokud se týče vědeckých prací zeměměřických a zastoupení oproti
~izině ve vědeckých pracích mezinárodních tu reklamuje toto právo pro
,ebe vždy čsl. komise geodetická a geofysikální.
Z okolností, že za nynějších poměrů jest možno soustřediti v milisterstvu veřejných prací provádění zatím jen základních geodetických
)rací pouze pro civilní odvětví státní správy, vyplynula stylisace § 5
)ředlohy.
by ministr finanCÍ dával triangulační kancelář v oběť nějakým
pokusům, jak se uvádí v nepodepsaném článku prvého čísla Z. V., nelze
vrditi, poněvadž agenda
triangulační
kanceláře
jest v ministerstvu
:inanCÍ omezena jen na okruh působnosti tohoto resortu a přičleněním
jejím k ministerstvu
veřejných prací se dosavadní její činnost pro miIlisterstvo financí nezmenší, nýbrž naopak její obor působnosti se rozšíří
různými úkoly přenesenými na ni dle této předlohy.
V závěru podotýká ministerstvo veřejných prací, že, byť i navrhovaná osnova zákona neobsahovala
splnění všech, jak zdejším ústředím,
tak odbornými kruhy zeměměříckými od převratu sledovaných cílů. znamená přece jen určitý pokrok, a bylo by proto její uzákonění jenom ví!ati.

že

Zp~ávy odbo~né.
Slnlovánf parcel a vložek knlhovnfch.
~Iapy katastrální stále se zaplňují parcelami malé výměry, jejichž
hranice v přírodě nestávají. Tím ovšem přehlednost mapy a souhlas
s přírodou, hlavní to účel mapy, trpí. Dle § 4 katastrálního zákona z roku
H127 zabraňuje se přeplňování mapy tím., že se:
1. nemají tvořiti parcely kulturní s výměrou menší než 1000 mO,
u zahrad a vinic menší než 100 m2• Kultury menší výměry nemají se
označovati samostatným číslem parcelním, ale mají se spojiti se sousední
kulturou téhož majitele, nezmění-li se takovým spojením celkový kat.
výtěžek o 10%;
2. parcely stejné kultury, tvoří-Ii jeden komplex, mají se slučovati v jednu, patří-Ii témuž majiteli.
Příčiny však, proč parcely téže kultury a majitele často sloučiti
se nedají, jsou trojího druhu:
A. Jsou ve vložkách nes t e j ně zatížených a tu jest sloučení
parcel obtížné, nikoliv však nemožné. Oasto toto nestejné zatížení jest
vlastně jen zdánlivé, neboť strany o výmaz zatižení nežádaly, bojíce se
zbytečných pro ně výloh.
B. Vložky knihovní jsou s t e j ně zatížené. Knihovní soud jest
sice povinen vložky stejně zatížené za souhlasu stran slučovati v jednu.
Ve skutečnosti však soudy pro přílišný nával práce tak nečinÍ. Odpo.
moci by se dalo tím, že by autoři smlouvy (notáři a advokáti) byli povinni při převodu nemovitosti, vkladu nebo výmazu služebností a práv
spojovati vice knihovních vložek v jednu. Taková povinnost ovšem ne·
stává a naopak, mnohý notář nebo advokát při každé smlouvě otvírá
pro stranu vždy vložku novou, neboť mu toho nikdo nezakazuje.
Poctivý
dlužník ručí veškerým svým jměním svému věřiteli za
své závazky a obyčejně zatěžuje všechny vložky stejně; přes to jsou
případy, že strana má až 20 vložek v téže obci původně stejně zatížených. Knihovní úřad i evidence katastru
daně pozemkové jsou dosud
proti stálému tvoření nových vložek knihovních úplně bezmocny.
Vydáním nového předpísu, dle kterého by strana zásadně směla
míti klíihovní vložku v obci jen jednu, tak jako v jedné katastrální
obci jen jeden pozemkový arch, a aby se další vložky pro tutéž stranu
,měly tvořiti jen výjimečně na žádost stran, v níž by strana nutnost
nové vložky zvláště odůvodnila a zavázala se zaplatiti poplatek režijní,
('o stojí stát prá('e s novou vložkou, doznala by záležitost tato žádané
nápravy.
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C. Par cel~'
jsou sice stejné kuJtur~' a jsou v téže knihovní
vložce, leč jsou nes t e j ně z a tíž e n y s I u ž e b n o stí nebo nestejně
právem nějakým obdařeny.
Tak má ku př. majitel dvě nestejně veliké parcely stejné kultury
vedle sebe v přírodě.
Při sepisování knihovní smlouvy vkládá se právo nějaké, na př.
služebnost cesty, jen pro parcelu velikou. Autor smlouvy na zcela ne·
patrnou sousední parcelu tuto služebnost již nevkládá, ježto prakticky
tato služebnost by byla bezcennou.
Neblahý následek
toho jest však, že evidenční měřický úředník
pro nestejné zatížení tyto parcely v jednu sloučiti nemůže. Ostatně bez
nahlédnutí
do knih není ani tato okolnost z katastrálního
operátu
patrna.
V novém zákoně, který vešel již v platnost od 1. ledna 1928, se
sice pamatuje, by státní měřický úředník schvaloval číslování parcel na
plánu civilního geometra. Má se tim krom jiného účele zabraňovati, by
civilní geometr netvořil parcely příliš malé, které může současně sloučiti. Příliš přísný postup v tomto směru však nemůže býti od měřického
úředníka požadován, ježto nestejná knihovní zatížení nejsou měřickému
úředníku známa.
Při n o v é m měř e n í v jiném katastrálním
měřítku jsou pan~ely
v přírodě neexistující
ohromným, zcela zbytečným břemenem, ba jimi
se vlastně mapy kazí. Ve většině případů ani strana si není vědoma, že
má více knihovních vložek a parcel, neví ani přesně, co jest to vložka,
co parcela a co pozemkový arch. Strana ví, že má v přírodě komplex
pouze jeden. Z toho povstávají
dále nové časté nesrovnalosti. Strana
chce ku př. prodati celý komplex a prodá pouze jedno knihovní těleso,
chce zadlužiti všechno a zadluží pouze část a ani věřitel není si toho
vědom.
Z uvedených případů plyne, že mnohé nestejné zatížení v knihách
pozemkových jest zcela náhodné a bez vědomí a vůle strany.
Rovněž zem s k é des k y, třeba mají svůj zvláštní historický vývin, v dnešní době jsou již zbytečným, příliš nákladným luxusem. Pozemkovou reformou a zrušenim fideikomisu
pozbyly každého praktického významu.
.
Stát jako majitel map a knih pozemkových by měl dbáti, by co
nejvíce mapy i knihy zbytečných parcel a vložek byly ušetřeny.
C. M.

Rozinka správni~hpomů~eks Mad'arskem.
I. V Ý měn a p o zem k o v Ý c h k n i h: Ministerstvo
spravedlnosti nařídilo úřadům, vedoucim pozemkové knihy, aby odevzdaly pozemkové knihy a k nim příslušné listiny, pokud se týkaji obd, nacháze·
jících se v Maďarsku. Podobný krok stal se pravděpodobně i s Maďarské
strany. Tim konečně budou odstraněny
popřevratové
anomalie, že pozemkové knihy československých
pohraničnich
obcí byly v uschování
maďarských soudů a naopak maďarských obcí - menší však měrou u československých
soudů.
II. Ode v zdá n í k a t a str á I n í c h op e r á t ů: Poněvadž byly
ratifikační
listiny o Úpravě o spisové rozluce s Maďarskem vyměněné
dne 1. září 1927 a tím úprava nabyla pravoplatnosti,
rozděluje se též
katastr obcí, a to jak písemní elaborát starý i nového data, tak i mapy
všeho původu. Práce pak je dvojího druhu, a sice:
1. jsou-li obce, které připadly
v celosti Maďarsku, pak se odevzdává bezpodmínečně úplný operát;
2. u obcí novou státní hranicí přeťaté se veškerý materiál katastrální v pravém slova smyslu rozdělí (rozešitím podle celých složek).
Z oddělených menších částí pořídí se opisy pro jednu neb druhou stranu.
S rozlukou map provedou
archivy map kat. zároveň i rozluku
polních náčrtků, litografických
otisků, indikačních skizz atd.
Za rozdělenou
považuje
se i ona obec, v níž se státní hranice
sice v celku shoduje s hranicí obecní, avšak třeba i nepatrně
se od
původní obecní hranice odchyluje. Zvláštní pozoruosti vyžadují pohraniční parcely cest, vod a pod.

1928/58

Tato vskutku historická práce archivářská, prováděná prave v jubilejním
roku decenia ČSR., je popsána v instrukcích
Gen. fin. r.
Č. 7766/p-27 ze dne 3. října 1927, XV-8542-27 ze dne 30. listopadu
1927 a
XV-9134-27 ze dne 22. prosince 1927.
E. Jelínek.
Užití tachymetrie v katastrálním vyměřování. Optické měřeni délek
docílílo v poslední době, snahou a vynalézavostí
mnohých konstruktérů, netušeného rozvoje. Snaha po h o s pod á I' n é m získání přesn)'-ch
v~-sledků měření situačního (i výškového)
přinesla několik velmi dů'
myslných konstmkcí
měřických
pomůcek, umožňujících užití polárné
metody s přesným optickým mě,řením vzdáleností, k sestrojení plánů,
vhodných jak pro účely technické praxe tak i pro účely pozemkového
"
katastru.
Příslušné pokusné měření za účelem zjíštění přesnosti, hospodárnosti a spolehlivosti této metodYl, pro'\"edena byla neb se provádi již
v mnohých státech. Ve Švýca.rsku používá se jí již při knihovním měřeni.
(Bertschmann:
Optické měření vzdáleností a jeho užití při švýcarském
knihovním
měření. Viz Hlidku zeměměřičskou
ve Zprá,vách veřejné
služby technické od prof. Dra A. Semeráda.)
U nás jsou konstrukce moderních dálkoměrů v technických kruzích známy. Na V!aJné hromadě S.Č&. Z. 1925 přooná.š'ell 'prof. Ing-. J. Petř~k O nových 811l1ěl'elch
pro dá1Jkoměrná Ul'čnvání v:uhUenOlsti. při novém
vyměřování kattaE,tiráJ:ruím.O Ke'l'l1ově dvojobta1zovém dáJkoměru 'Pojednal
v Z. V., mč. 1927, Ing. B. Kormmda, strojů Wild:ových je v naši rep'IlbHc.e
někoLik v používání, IPÚldp dá1Jkoměru Boffiha.rd:t-Zei.ssova přeďnesl a demonstroval nl3. valné schůzi SpoLku IČJS.
zeměměřičů 'v Prwze 20. března 1927
prof. Ing. Dli'. J. RY'šavý" kteTý 'P'řednátš<lwu,,0 pře1sné tMheOlmetrii v kat,astrá,lnim vY'ffiěřování" ,ohoha.til télhož Toku program Isjez,du ČS. inženýrů
v Ml. Boleslavi. Příslušný referát - doporučuj,eme jej kolegům k důkladnému studiu - otištěn v Technickém obzoru roč. 1927 a byl na sjezdu
podnětem k resoluci, která vyšla ze schůze zeměměřičské skupiny ("ministersvo financí budiž požádáno, aby dalo provésti studijní práce o
ú6elnosti a vhodnosti
polární metody s přesným optickým měřením
vzdáleností při nových a doplňovacích měřeních katastrá,lních"). Prokeš.

Zp~ávy 1ite~á~ní.
Recense.
Vyměřováni
půdy od prof. Ing'. Václava S kál y. K recensi
v čísle 10. minulého ročníku Z. V. poznamenáváme,
že prof. Dr. Tichý
v literárních rozhledech "Lesnické práce" (str. 533)" cítí se dotčen jako
a.utor způsobem, jakým prof. Skála če.rpal látku pro svoji učebnici z jeho
"Praktické
geometrie hospodářské",
I. vyd. z r. 1912. Obviňuje spisovatele přímo pro doslovné opsání jednotlivých vět, obsahové vyjmutí
některých st.atí, napodobení
množství vyobrazení
a vytýká mu hrubé
porušení práva autorského. Vedle toho poukazuje i na některé nedo8tatky.
Proke~.
P. S e I i g e r:
Das photogrammetrische
Me6verfahren.
Vyšlo
v Erg-ebnisse der exwkten Na.turwisselllschafte'n, sVaJzeikV 13. VI a co dva
separáty z 1926 a 1927 u Jul. Springera. v Berlíně.
Autor předválečného
díla I"Stereoskopische
Me&niethode in der
Praxis"" měř. ředitel Seliger, pokusíl se v 1. části svého pojednání
shora citovaného, podati přehled metod a aparátů fotogramet.rických.
v II. části pak výsledky jimi dosa.žené 13, to hlavně se zřením na činnost německých kruhů..
V I. části zpravidla zdařile načrtá,vá základy měření 1. I i n e á r·
n í c h za předpokladu, že' k disposici jest pozemní či letecký snímek
území rovinného. 2. <tI'o j ú ,h e I ní k o v Ý ,eh, jež .běžně z,oveme metodou
průsekovou, 3. s tel' e o s k o pic k Ý c h p o zem n í c h a 4. let e c k 0f o t o fr I' a m e t, I' i ,eok Ý ,c h. Mate:matické pOIznabk'yjlsou vypsány prmt: čc,e
a v míře nejnutnější.
Pop'spřistrojů.,
jež uváděny j1sou jinak v pěknýdl
rep,rod1lJkc~chIR ve velkém IPC.čtU,se ollllelzuje na vy~íč,eni jen ka,rakt,erist:e·kých známek a proto i jÍiC:hU'pot,ře-bení v praxi není uváděno.
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V II. části zmiňuje
se autor
úvodem,
jak těžké byly počátky
fotogrametrie
v Německu a jaké překážky bylo zdolati Meydenbauerovi
v oboru vojenské topografie,
přes podporu gen. Stolze, než dospělo se
let 1900, která již znamenají vývojový mezník. Probírá pak" odvolávaje
se hlavně na materiál,
vystavovaný
při II. sjezdu Mezinárodní
společnosti pro fotogra.metrii
v Berlíně, výsledky
dOSiažené metodami
fotovyměřovacími
k zobrazení pevných
a pohyblivých
předmětů.
Těmto
dvěma hlediskům věnuje Seliger větší díl II. části spisku a na ně navazuje stať o měřeních v oboru lékařském,
výchovném
a j.
Bohatý
matClriál, v publikaci
snešený,
stává se srozumitelným
přiléhavými
obrazy, reprodukcemi
strojů a plánů, takže popularisační
ráz její podstatně
tím jest podepřen. Není tedy spiook schopen zacvičiti
začátečníka
do detailů prací fotogrametrických:
má však tu přednost,
že pilný jeho čtenář vyhledá
si dle poznámek
o literatuře
příslušná
clíla o specielních tématech.
Na újmu pojednání
jest, že autor nebral dosti zření k jinojazyčné literatuře
a pracím.
Růžička.
"Anleitun~ fiir die Herstellun~ des Ubers,i,cbtsplames bei Grundbuchvermessungen".
Be'rn, 24. prosince 1927, stran 7.
.
Spolková rada ve Švýcarsku
vydala další služební pomůcku, jak
vyhotovovati
přehledné plány v měřítkách
1 : 5000 a 1 : 10.000.
Přehledný plán Irui býti doplňkem pozemkového
měření a obsahovati také údaje, které se do pozemkových
plánů nezanášejí.
Tak mají
v něm býti zedména znázorněny
pevné nivelační značky, trigon. body
všech řádů, polygonové
body, hranice správních jednotek, všechny důležité stavební objekty a technická
zařízen~, cesty a tlilnice s označením
jejich druhu a povahy, všechny dráhy, prameny:, potoky, řeky, vodní
stavby, lesy, háje, lomy a p.
Mimo to má přehledný plán podávati tva,r terénu vrstevnicemi
po
5. 10 a 20m.
Zaměření provede se buď měř. stolem, nebo fotogrametricky,
nebo
oběma způsoby. Práce se zadá civilním technikům,
a převezme ji po
ukončení příslušný
měřický úřad. Doplňování
plánů v budoucnosti
má
prováděti úřad zemské t.opografie.
Štv.

Spolek

čs. měřických

úředníků

státních

a státních

podniků

v Praze

koná

n e děl i 11. b řez n a 1 9 2 8 o půl
1 O. hod.
v p o s I uch á I' n ě
č. 4 v I. pat ř e bud o v y v y s o k é h o u č e n í tec hni c k é h o
v Praze
na Karlově
n·áměstí.
Na dopolední manifestační
schůzi bude hlavním řečníkem kolega
pan Ing. Hugo Š I' Ů t e k, měřičský rada v Hradci Králové, který pojedná
o systemisaci
měřičského
úřednictva.
Pozváni
budou zástupci
úřadů,
parlamentních
kruhů, technických
korporací
a j. Po polední přestávce
pokračovati
se bude v projednávání
obvyklého programu valných schůzí
(zprávy
činovníků,
volba nového
výboru
a přehližitelů
účtů, volné
návrhy).
Volné návrhy,
o nichž má býti jednáno, nutno dle § 18 stanov
zaslati kol. jednateli
týden předem písemně s náležitým
odůvodněním.
V sobotu 10. března 1928 konati se bude v salonku "Chambre"
ho tel u G I' á f (roh Legerovy
ulice a náměstí dříve Komenského)
o 16. hod. výborová
schůze a večer o 19. hod. tamtéž přátelská schůzka
s kolegy již do Prahy přibylými, na což se obzvláště p I' a Ž š t í kolegové
upozorňují.
P. T. zemské finanční
ředitelství
v Praze bude požádáno,
aby
kolegům z Čech laskavě poskytlo
dovolenou
k návštěvě
tohoto výročniho shromáždění.

V
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Zápis o valné hromadě Odbočky spolku čs. zeměměřičů v Brně, konané v neděli dne 15. ledna 1928 u Hochmutů.
Valná hromada zahájena v 9'30 hod. dOJ}ol. Ipředoodou Odbočky
kol. Faltusem, který v úvodním proslovu zdůrazníl význam spolku a
nutnost semknutí všec,h složek, 'zvláště v dohě 'př:ítOllIllIlé,
,1IJtelfánás staví
před celou řadu nových zákonů, týkajících se našich st!avovských odvětví.
Dotýká se otázky systemisace kolegů ve sluibách veřejných, kteří
jí uspokojeni nebyli; jen účinná, spolupráce může snad poněkud zmírniti
její, pro náš stav tak kruté, důsledky. Referuje krátce. o otázce reformy
studia a vybízí ku pozornému sledování návrhů nových zákonů, jako
návrhu zákona o c.ívilních technicích, o novém stavebním řádě, o scelováni pozemků a nového zákon~ katastrálního,
který usnesením obou zákonodárných sbo,rů byl dne 16. prosince 1927 schválen.
Přikročeno k projednáni denního pořadu valné hromady. Na návrh
kol. Kosteleckého odpadlo čteni zápisu o minulé valné hromadě. Nato
podává kol. Filkuka ml. pečlivě sestav,enou zprávu j e dna, tel s k o u
(viz dále) o činnosti Odbočky za uplynulý rok. Po sdělení zprávy p ok Ia dní koL Vičarem a jejím přezkoušení revisoremJ kol. Vrbou uděleno odstupujícímu výboru absolutorium. Na. vyzvání předsedy referoval
r e d a k t o r na.šeho časopisu kol. Růžička o vedení časopisu. Vyličuje
'potiže. e·e kterými jes,t vedení ča,s,o,pisu spojeno, projevuje však potěšeni
nad tím, že obětavou spolupraci členů rediakční rady bylo umožněno rozšii'eni časopisu Dia 12 čísel se 234 stranami ročně; apeluje na součinnost
všech kolegů v roce jubilejním. Kol. Vičar podal pak zprávu a dmi n istračnÍ.
Předseda děkuje odstupujicím členům výboru a jménem všech kolegů tlumoči kolegiální dik redaktorovi a administrátorovi
za jejich obětavou a nedocenitelnou práci pro zájmy celého stavu. Před volbou nových funkcionářů přimlouvá se za zvolení jednotného výboru jak pro
Odbočku tak pro Měřickou skupinu S. I. A. a ~ svou osobu žádá kolegy,
aby nebyl za přištího předsedu kandidován.
Kol. Peňáz zdůrazňuje význam prá.ce kol. Faltuse a kol. Růžičky
pro náš spolkový život ~ vřelým projevem důvěry žádá, aby kol. Faltus
funkci předsedy opět přijal. Souh1Jasí s námětem jednotného výboru a
navrhuje, aby volba předsedy dála se lístky. Kol. Vrba tlumočí projev
důvěry kol. mladších a žádá též kol. Faltuse" by volbu přijal.
V provedené volbě list,ky, 'p'ři níž za. skmtáltoxy ustanoveni kol.
Vrba 'a Vičar. obdržel kol. Faltus 16 hlasů, kol. Peňáz 3 hlasy a 1 hlas
byl prázdný. Kol. Faltus volbu přijímá. K návrhu kol. Čtvrtlíka volen
výbor aklamací a po debatě, do níž zasáhl kol. Faltus a Čtvrtlík navrženi a zvoleni jednomyslně následující členové:
za státní měřické úředníky kol. Trávníček a Yilímec, za pozemkový úřad kol. Dobrovolný. za státní dráhy kol. Procházka, za agrární
operace kol. Kožoušek. za zemské měř. úředníky kol. Růžička. za zeměměřiče města Brna kol. čtvrtlík, Vrba jako administrátor, a kol. Toušek
jako knihovník, za vojenské formace kol. Arnošt, za civilni geometry
kol. Janč, za revisory účtů kol. Kostelecký a Prokeš.
Volné
návrhy:
Kol. předseda zmiňuje se o přechooných ustanoveních pro kolegy.
kte,ří míni slOlŽiti dodatečnou II. stá.tní zkoušku a o dodatku, kterým
jest odůvodňován
způsob rozšíření osnovy zeměměřického
studia. na
české technice v Brně. Z dodatku vysvítá, že navrhovanou osnovou má
býti umožněno stavebním inženýrům směru A a B snadnější dosažení
antorisa,ce měřického inženýr<a.
O tomto bodě rozvinula se živá debata. K návrhu pl'€dsedy usneseno zmocniti výbor k vypracování
projevu pro Zeměměřický věstník
v tom smyslu" 'že va1ná hromada Odbočky trvá nadále ve sm~'slu přijat)'ch resolucí a usnesení na vybudování 8 misemestrového studia a považuje nynějších 6 semestrů za stav p,řec,hodný. Valná hrollUlda trvá na vybudování studila co nejsaonostat,nějšiho, a považuje zla nežádoucí usnadňovati absolventům odboru dopravního a vodo,hospodářského
dosaženi
,.utorisac,e, případně sMtnice zeměměřické.
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Kol. předseda doporučuje zakročiti formou deputace. u zdejší stolice geodesie na německé vysoké škole technické, aby nezařazovala
encyklopedie inženýrských disoiplin do osnovy jako předměty řádné. Kol.
Vičar navrhuje, aby tato deputare měla ráz čistě informativní, aniž se
snažila působiti na mínění stolice geodesie v určitém směru. Odůvodňuje
toto stanovisko jasnýlm usne,sením výborové schůz,e, dle něhož má Odbočka zachovat neutralítu k odlišným názorům jednotlív)'ch
vysok}'ch
škol v otá,zce zbudování osnovy. Tento návrh přijat.
Kol. Janč upowrňuje
na přijímání zemědělských, resp. lesních inženýrů k evidencím katast.ru.
Kol. Faltus upozorňuje na konkurenci cizinců, zvláště Rusů a doporučuje zakročiti u ministerstva
financí, by nepřijímalo nekvalifikovaných uchazečů do státní služby, dále u ministerstva vnítra, by neudělovalo hladce emigrantům a cizincům státního občanství a konečně u rek
torátů vysokých škol, aby odiIIÚtaly zápis posluchačů, kteří vykazují pochybné předběžné vzdělání a, neposkytovaly
jim dokonce studijních úlev
Příslušný návrh byl valnou hromadou schválen.
Kol. Janč referuje o tom" že osoby nekvalifikované
dostávají auto
risaci civilního technika různými oklikami. Usneseno požádati Jednotu
civilních geomet.rů, aby podnikla příslušné kroky u Inženýrské komory
a nadřízených úřadů.
Kol. Viča,r navrhuje,. aby Ústředí bylo požádáno, aby valná hromada spolku Zeměměřičů konala, se 1'8tos v Brně, a to v době výstavy
soudobé kultury.
Dále jednáno o neurčitosti legitimací. které vystavují kol. civilní
svým zaměstnancům
a, tak uvádějí úřady i st,rany v omyl. Valná hromada zmocnil'a přítomné funkcionáře Jednoty civilních geometrů, aby zakročili v Jednotě, resp. u Inženýrské komory o nápravu.
V zhledem na pokročilou dobu doporučil kol. předseda" aby proponovaná přednáška kol. čtvrtlíka. byla konána až při příští členskť:
schůzi. Ježto s návrhem vysloven souhlas, schůze skončena.
Přítomno 22 člell1ů spolku.
Zapsal: Procházka.
Společný výbor Odbočky spolku čs. zeměměřičů a Měřícké skupiny při odboru S. 1. A. v Brně ustavil se ve své schůzi dne 18. ledna
1928 takto: Ing. AI. Arnošt, podplukovník,
místopředsedou,
Ing. Fr.
(:tvrtlík I. Jednatelem, Ing. E. Procházka II. jednatelem.
Měřická skupina při odboru S. I. A. v Brně kona.la svojí valnou
schůzi týž den jako odbočka S. čs. z. v Brně a zvolila za své funkcionáře
tytéž členy co odbočka; krom toho stanovila delegátean skupiny ve výboru odboru kol. Růžičku, jeho zástupcem kol. Vilímce, a navrhla, by
při valné hromadě odboru Brno byl zvolen za člena výboru kol. Peňáz ..
Zpráva o valné hromadě "Odbočky spoll{u čs. mernických úradnikov štátnych
a štátných
podnikov pre Slovensko a Podkarpatskú
Rus" konané dne 15. ledna v Bratislavě.
Předseda kol. KrIštofík za,hajuje valnou hromadu o 9 hod. 30 min.
za úč'asti 45 členů a 1 hosta, vítá přítomnéh jmenovitě pana přednostu
XV. odb. g. f. ř. Ing. Bašeho a pana vládního radu referátu min. veř.
prad Ing. Dra K,řivance.
Slova se ujímá. Ing. Cing-roš, který v zhuštěné a kritické formě podává obraz nového ka.tastrálního zákona. O tématu rozpředla. se debata,
jíž se zúčastnili kol.: Ing. Zvolský. Ing. Baše,. štěpánek. Deml a Chůra.
Po přečtení a schvá.lení z.ápisu z poslední valné hromady rekapituluje předseda krátce činnost spolku v uplynulém roce a podává obšírný
referát o provedení systemisace, co.ž ilustruje číselným srovnáním jednotlivých zemÍ. Ing. Baše navrhuje, aby tato zpráva byla uveřejněna, což
bylo schváleno a kol. Krištofík slibuje" že svůj referát o systemisaci dá
otisknouti v Zem. Věstníku a Věstníku svazu vysokoškolského.
Jednatel podává stručnou zprá,vu o spolkové agendě; došlo 40 dopisů, odeslaných bylo 15, nečítaje pozvánky a jiné podružnější věci. Stav
členstva koncem roku jest 118.
Pokladník referuje o stavu spolkového jmění: Přebytek z 1'. 1926
Kč 1621·58, příjem v r. 1927 Kč 5198·80. Celkový příjem koncem r. 1927
Kč 6820·38. Vydání v r. 1927 Kč 1711·41, tlakže stav pokladny koncem
r. 1927 jest Kč 5108·97 *). Po podrobném rozpočtu členského příspěvku
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na, příští rok navrhuje ,pokladník jeho IlvýsenÍ na 70 Kč, což <bylo jednomyslně schváleno. Revisoři shledali vedení pokladny a účty v pořádku.
Po referátech spolkových delegátů ,oyl proba-áIn další bod 'Programu,
změna stanov na 'IHXlnět úBt.redí v Pralze. VYBlovens·ouhlals s náv;rhem
vý1boru, alby se ~.řeteleiIIJIna reformu IlillJšethostudía az,rovIlJoprávnění
s ostatními Wc,hn. odbory ná.zerv spolku zněl "Spolek inženýrů měř. služby
",t~tná a st. podniků". Rovněž 'byl tS1chválen náJvrh na 'změnu § 1 8ltanov,
míst,o: jednací řeč česká jednací ,řeč státní jazy:kJ ofici€ilní a § 27,
kterým by se vý'bor zmocňoval ke s,ta,norvení města, ve kte'rém hy se
Iwnala řádná valná< hrom3Jd'a. Tyto ná,vrhy změny stanov budou sděleny
ústředí se žádo'stí, ahy byly prorvedeny. V přípa.dě,že
bude ústředím
sccihváilenéjiné lZll!ění§ 1 než navrhované vý:borem odboČoky, přijímá valna
hromada usne-sení "Ús,třoolÍ".
Od8tUlpujk'ímu výboru bylo uděleno aihsolUltorium a d'ronového
výhon! by1i aklamací ·zvO!lenitito kolegové. PředBeda: Ing. Klime:š, mís,to·
p'i'edseda: Ohůra, jedruttel: Šlitr, p·okladník: GÍ'Ba1ř,zapisovat.e<l: Ing. Deml,
členové výiboru: Ing. Hl1stka, Krišrtofík, ná,hradníei: Ing. Zemánek, Kadei'ábek, revi:soři účtů: Ing. Kerne1r, SeHer, deJ.e·gáJti do Svazu organizácií:
Klimes, Fa.rka, do s,valzu vysokoiíko~.: iKriiŠtofík, Rumhal, do ústředí:
Klimes, CíBa.ř, ŠEtr.
P,ře,dseda dota:zuje se, ·zda: má je,št,ě někdo nějak:ý návrh neibo dotaz
a po vyřizení ínforma,ce koL StoIze;Jao za1počítání ,"oj. pres. BlUižbybyla
schůze v 13 hod. 30 min. skončena.
Zapsal Pejchota.
ZII'ráva jednatelská "Odbočky Spolku čS. zeměměřičů" v Hrně.
O Bpolkovou ·činnost pečoval výhOT ve schůúch výhorový·ob, Merých
konáno 7 a 2 schů'zí člens.kýlch. Výbor odbočky skládal se z následujících kolegů:
Pře.dseda: FaItus. Členi výiboru: Vilímec, RŮ1žičJm, Arnošt, Beneš,
Filkuka st., Mařík: Šeránek, Dobrovolný,
Vičar, T:ouše<k. Náhradníci:
Kvítek:, Veverka, Krátký. Pwchá,zka, Čtvrtlík. RevÍisOIři účtů: Kožoušek,
Vrba. Před! ,koncem .správního roku v.zdal se kol. Mařík funkce jedn:atelské a je1'í vedení Ipřevzal kol. Ja,r. Filk uk a..
Prvn polovice mku byla ve ·zname.nípříprav
k účasti zeměměřičů
na sje·zdu s. inženýrů v Ml. Boleslavi. Aby vystoupení nalše na sjezdu
byilo co nejtlokonalejiíí, utvoŤil výlbor měř. skup. S. I. A. a Odb()čky s.po,lku
l's. :zeměměřiJčů zvláštní komisi pro vykonání všelch <přípra:vných prací
pro vY's~oUipeníkolegů mmavskýeh.
Rřed!'!edouMlto komise zv.olen prof.
Ing. Vlad. FHkuka.. Na sjezdu IpřednáJšeHz
Brna hlá<šení kolegové
Filkuka st. na téma "Zeměměřič a po'zemkové vlastni·ctví", kol. RůžiJčka
na t·éma "Foto'grametr:cké Iprá,oe v míru a váJic:e". Mimo selkci měřickou
byla konána přednáška kol. Peňáze na téma "Soutěž na regulací města
Brna". Ze sjezdu vyšlo několík resolucí, jež byly otištěny v "ZeměměHčském 'věBtJlíku" a jsou ,tedy známy.
Ve Spolku čs. zeměměřičů byl na počáltku roku podán návrh na
změnu spoilku ve "SVll!Z", re8lp. "Ústrední spolek ós. ·zcměměřilčů". Po
dotazu uzeměměřiJčských
<~lpO'lkůrozhodnuto B voc'í pmz:a.tím .poě-kat.
Jed:nouz
největší{')h, událostí
předešlého
roku bylo uzákonění
reformy studia zeměměřick;éiho. Ačkoliv nedoiCilíli jsme toho, čeho jBme
žádali a žádáme., totilž čtyď'letého samostatného studia a ačk:o'liv se nemůžeme se schválenou :r.eformou 3letého studia u<spolwjiti, 'přeoo musíme
se utěšovat, že zla daných okolno8ltí pro odpor vlivnýich jedinoů nebylo
možno více dosáhnouti.
Sleduj.emCl kroky směřujÍJCÍ k .vydáni přechodnýeh usta:nove·ní, jimiž mají býti absolven~ftiIIJIzClIllJěměřitOOkého
kursu poskytnuty úlevy .při skládání dOlP·lňorva:CÍCih
,zkoušek, ll!by mohli Utulu "Ing."
na.býti a snažíme se, ahy dosáJIli určitých úlev pro V1WclIlIlY
stejné. V tom
smysIu bylo ústředím vytpracováno podání Illi minist. -školství, které "Odbočka doplnrlla.
K připravovanému
zákonu o úpravě poměrů úředině aUltorisovaných
civilníc.h Inženýrů v relpublÍJce ·českos,lorvenské ,podaH jsmel ,pď'ipOlIIlínky
miníst.errstvu ve·řej.ných pra<CÍa lpoukáJzali jsme na nesrovna:lo~ti návrhu
zákona.
.
*) Dluhy odbočky
bočka nemůže vyhověti

6120 Kč převyšují pokladní hotovost, takže o"dsvým závazkům (nedoplatky členstva 1137 Kc).
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Kom"čněbylo
uvaž,ováno o ,pnpra,v,o'vaJ.1Jémnávrhu zákona katastrálního (zatím schváJeného) a příslušným činitelům !zaslány námit.ky
proti některým nevhodným nebo nep,ř·esným usbnovením.
Bohužel nebylo jic'h v textu zákona dbáno.
O ,vlá,dním návrhu
záJwna o organisaci
zeměměři,Č.ských prací
hude je'3tě ve spolku jednáno.
Finanční a sociální postavení na,šich kolegů státnich a autonomních se relativně
nezlepšilo.
Ačkoliv
jsme d:oufal~, že ne,dostatky
uzákoněné plat,(l'Vé úpravy Ihudouzmírněny
při Iprovádění sys,temisace,
ne,stalo se tak, a v kruzích na:škh kolegů kteTý;chkoliv úřadů je velké
zklamání, nehoť odměna 'za úmornou na,ši prád jeví se nedostatečnou.
ba v~"moženosti platového zákona nehyly pro náš stav up~atněny ,při
svstemisad.
.
Nehe sle diviti, že jeví se me'z,i kolegy stísněnost a také lze litovati.
že chuť k prád Slpollkové nevzrůstá, jak 'poměry to ,žádají; vždyťr.eměmN'jč je vla.stně stále v boji o slušnou odměnu Zl'l sloji práci a. řádné
sociální postavení.
P,řece však neúslpěchy n.el3mí nás odstrašít a ;jenom
jednotni můžeme postupně vitězi.t.

Soutěž na regu1laci BrDai. Dnem 31. prosince 1927 končil se termín
k podílll návrhll. vei'ejné idellvé suutěže na zastavovaci plán Brna s okolím za
současného řešení otárLky nádražillÍ a mkonstrukce žele.zu1čuí sÍit:ě.
Soutěž, kt.e,rá :byla připra.vována :p.ůvodně jako me'zinárodn.l, byla
omezena pouze na přis,lušníky ·republiky. Stalo se tak s ohledem na dobrozdání odborný·ch kOl'porací a spolků, jejichž vyjá,dlření hyla skO'Temvesměs
proti soutěži me.zinárodní, rovně'ž tak i na přání ministerstva ve,řejných
pra,ci. které soutěž subvencuje.
Dle zpráv došlo celkem 14 projektů soutěžných. Účast jest tudíž
nad očeká,vání slušná. Bude-li též výsledek soutětžeopra'vdu
!hodnotný.
možno soutěž tuto pokládati za mezník VIJ vývoji města Brna, jež jest práVě
na pře'chodu z ve1k:ého maJoměsta na malé velkoměsto. Soutěží touto má
y prvé řadě býti fOIzhodtnuto o !budoucno'sti hrněnskéhonádmží
ve VŠ.e'Cll
jeho sJOiŽká,ch.Dvě velká nelšrtěS1tií
na osohním nádmží hrněnském během
minulého roku uká,r.ala jasně jeho nedos'tatečnost. Ve.dle vyř.e,šení nádra,žní
o1á,zky je,st da.lšim hlavním úkolem soutěže dáti ryehle rostoucímu Brnu
hlavní kostru komunikační sw~, jež by post'ačovala. do daleké ,budoucnosti
a tll1lO'žni1ajeho zdárný fOIzvoj.
Práce 'PO'foty, jež má, 21 členů, potrvá ,delší dohu. O výsle·dku 8011tME', které .s,e praViděpodobnězúčastnili
i kolegové 'zeměměřiči. podáme
v Z. V. ,po rozrhodnutí poroty podrobnou zprávu.
Rf!.

Z vojenského zeměp,:sného ústavu. Pový,šeni hyli koleg-ové: na podplukovníka (4. plat. stup.) mjr. Ferdinand K u d I i č k a. na štábní kapitány (6. plat. stup.) kapitáni Antonín Š k e len k o a Karel Fr Ý bor t.
Služebního místa 6. plat. stup. nabyli kapitáni: Karel Kle g a, Jan VY 0I a n s k Ý a Ing. Karel Bez d ě k a.
Z ministerstva
veřejných prací. VJáda republiky propůjčila měl'.
raclovi O. Kr č mař o v i služební místo 4. plat. stup. s platnosti od
2. prosince 1926.

Zr:~t"tŘI(

s kratší praksí přijme íhned místo kvalifíkovaného

asistenta.

Nabídky na adresu VÁCLAV SAUCH, Brno-Komín číslo 354.
Za redakci zodpovídá Ing. Joa. Rtiži(ika. Nakladatel: Spolek československÝch
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Tiskem Polygt'afia v Brně.
~~a.měměr-iěfi
v Praze.

