v BRNĚ,

1. května 1923.

ZEMĚMĚŘIČ&HÝ vĚ&TníH
Mčřick:ý komisař R. Hanák.

V květnu letošního roku uplyne 40 let pusobnosti zákona o
~videnci katastru daně pozemkové. Nutno přiznati, že zákonem
tímto zachráněno bylo celé dílo katastrální od jisté zkázy. Ustavičným doplňováním a opravami dospěl katastr po 40 letech zase
na takovou úroveň, že s národohospodářského Wediska zájmum
státu dobře vyhovuje.
Hlavně možno zdurazniti, že katastr, jaký dnes máme, je
v dosti dokonalé shodě s knihami pozemkovými v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku. Jeho cena vynikla nesporně při zjišťování
základů pro dávku z majetku a přírůstku na majetku.
Rakouský zákon o evidenci katastru vyrostl z nutnosti a
neopíral se o žádné vzory. Teprve dnes po delší jeho působnosti
možno viděti přednosti i vady, je zhodnotiti, vyhledati nové cesty
k intensivnějšímu využití předností a· na druhé straně k odstranění závad.
Katastrální operáty jako majetek státní, sloužící v prvé řadě
účelům daňovým, jsou předány široké veřejnosti ke kontrole a
každý zájemník mUže do nich nahlédnouti u berních úřadů a
evidenci katastru. Možnost veřejností spolupusobiti na odstraněni
vad v katastru je tedy dána.
Se strany státu vykonávána je revise katastru přímo úředníky evidenčními nejméně v třech lete.ch jednou y každé obci.
Bylo by však smělým tvrditi, že lze úředníku postřehnouti
každou změnu. Netušený rozmach hospodálský a ruch stavební
v posledních letech přinesl tolik změn v přírodě, že ani nejčilejšímu
pracovníku nepodaří se je všechny zjistiti, a kdyby ·i to bylo
možno, nedostává se ani času ani finančních prostředku státních,
aby je bylo možno graficky v mapách vyznačiti.
Rok od roku kupí se neprovedené změny. Ukázalo se hned
po válce, že jakmile byly zavedeny zvýšené přirážky k dani
pozemkové ze zahrad, vinic a ještě vyšší z lesu, katastrální
operáty opravovaly se rychle v důsledku daňového zvýšení;
zrušené vinice byly hlášeny, každý revidoval svůj pozemkový
arch. Tak se mnoho zlepšilo v katastru. Právě tak zjistily se
mnohé nesrovnalosti při zjišťování majetku pro přiznání k dávce
z majetku. To všechno velmi dobře působilo jak na pozemkovou
knihu tak na katastr.
Poměrně však málo bylo učiněno pro mapu katastrální, pro
její doplněni a opravu. A to hlavně proto, že mapa katastrální
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přece jenom není tak uemena přístupnou, jako ostatní operáty.
Při své návštěvě na berním úřadě může každý nahlédnouti do
indikačních skizz, jsou-li tam po ruce, jinak musí fle obrátiti na
evidenci katastru, kde jsou k disposici evidenční mapy.
Kdysi bývaly u všech obecních úřadů dobré kopie originálních map, spolu s opisem parcelního protokolu. U většiny obcí
jsou dnes tyto pomůcky ve stavu tak chatrném, že nemají valné
ceny, leda pro obecní archiv. Nové mapy a nové protokoly se
málo objednávají a děje se tak namnoze jenom z neinformovanosti
jak o ceně, tak o pramenu, kde mapy možno objednati.
Součinnost obcí na evidenci katastru a hlavně map je možna
jedině tehdy, bude-li každá obec povinna míti svou mapu a
bude-li zároveň nucena se starati o její evidenci. A tu by bylo
velmi výhodné, kdyby stát sám přispěl obcím ku pomoci. Možnost
tu je a to beze všech obětí finančních pro stát. Všechny zjištěné
změny zanesli by měřičtí úředníci současně do map obecních,
předpokládajíc, že by zakreslování změn do dosavadních indikačních skiz:z;nadobro odpadlo, ježto je nehospodárné a málo významné.
Sloužíť za pomůcku jedině měřickému úředníku při jeho polních
pracech.
Obce by zaslaly obecní mapy, které by byly formou podobny nynějším indikačním skizzám, každoročně evidenci katastru
spolu s parcelním protokolem a všechny doplňky, změny a opravy
by se tu provedly. Stát by měl tyto opravy provésti dle tarifu
platného pro archiv map katastrálných. Ježto výlohy spojené
s opravou by padaly na obce, mohly by obce zase požadovati
od těch, kteří by si na př. pořizovali kopii některé části mapy,
náhradu; tím by se vydání kryla aspoň částečně.
Výhody, které by tu obce měly, jsou zajisté patrné. Vždy
by byla pomůcka kdykoliv po ruce pro každého interesenta, pomůcka mapová znázorňující poslední stav zanesený ve všech
operátech katastrálných současně.
Měřický úředník naproti tomu nemusil by zasílati státní
operáty katastrální do obce, neboť by tam hlavní věci měl, mapu
i parcelní protokol. Zjednodušilo by se veškeré další jednání
v obci, neboť každý by zajistě lépe mohl nahlédnouti do mapy
v obci samé, než do mapy úřední u evidence katastru, byl by
lépe orientován a mohl by podati jasnější vysvětlení o věcech,
o které má zájem.
Námitku, že by se obecní mapa brzo opotřebovala a učinila
nejasnou, lze vyvrátiti snadno tím, že v tom případě obec by
pořídila lehce nový list mapy, neboť půjde jistě jen o jednotlivý
list (hlavně místní trať), který se rychle opotřebuje. Pořízení
nového listu i s doplúky nežádá žádného vysokého vydání.
Jisté obtíže by způsobilo pořizování map pro obce na Slovensku, protože tam nebyly mapy originální litografovány a pak
také mnoho obcí nebylo dosud vůbec zaměřeno, takže mapového
materiálu tu není. Litografovati mapy, jež 50 let vůbec nebyly
udržovány v evidenci, bylo by nehospodárné a nutno tedy čekati,
až časem i na ně dojde řada k doplnění. Velmi slibné pokroky
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letecké fotogrammetrie učiněné v poslednich třech letech v cizině.
hlavně ve Francii, opravllUji k naději, že bude možno přece jen
v dohledné- době ziskati i na Slovensku touto cestou vyhovujicich
map. (Viz výborný informačni článek inž. Jos. Růžičky. ve
nZprávách veřejné služby technické" 1923, čis. 6.)
Cenné dilo katastrálné,
jež už 100 let koná své dobré
posláni státnimu hospodářstvi, získá tim vice na důležitosti a
významu, bude-li umožněna jeho kontrola vic než dosud se strany
-:eřejnosti, hlavně pak obci. Podaři-li se pak ještě snahy o zlevněni
tIsku map a tim jejich rozšířeni ve školách, zemědělstvi a j., pak
nesporně bude to ziskem i pro stát.

Resumé. En tendence de faciliter l'exéeution de l'accord
parfait entre les plans cadastraux et la nature, l'auteur recommande aux communes d'avoir dans leur propríété une lithographie
des plans cadastraux.
L'évidence de ces plans obligerait aux
services cadastraux. Au contraire iI n'y aurait pas besoin de eomplémenter des brouiIlons indicatives.

Úp~ava studia zeměměfičskébo.
Ing. Jos. Bouček.
(Pokračování.)

Po tomto projednání schválil í sbor profesol1ský české techniky
návrh na čtyřleté studium zeměměřičské, a sice dne 28. března 1919
za současného usneseni, aby opis podání byl též zaslán ohěma němel'kým, jakož i české technice v Bmě, tedy všem os'tatním vysokým
školám technickým v naší republice. Tyto vysoké školy byly požádány, aby své návrhy předložily přímo ministerstvu školství a
národni osvěty.
Deputace spolku českých zeměměřičů intervenovala v létě u
tehdejšího ministra školství a národní osvěty Habrmana a u tehdejšího státního tajemníka dra Drtiny a dostalo se jí slibu brzkého
vyřízenÍ.
Po tomto slibném začáJtku nastala doba očekáváni. Dověděli
jsme se, že v Curychu rozšiřují se odbory, mezi nimi i zeměměřičský, z dosavadních sedmi semestrů na osm semestrů. Dověděli
jsme se, že i v Jugoslávii na záhřebské· technice zahájeny práce lli1
zřízení ětyřletého studia zeměměřičského inženýrství, a to za vydatné
součinnosti a podpory samého ministerstva vojenství v Bělehradě.
Curych i Záhřeb nás předstihly, nehoť v obou uvedených městech již
rokem 1920/21 zahájeno vyučování na novém čtyřletém odboru
zeměměřičského inženýrstvÍ. Toto vše považovali jsme za podporu
našich snal!.
Po mnohých deputacích a různých jiných intervencích odhodlalo se konečně ministerstvo školství a národní osvěty k svolání
velice hojně obeslané ankety na 8. dubna 1920. Táto anketa vyslovila se pro zrušení dosavadního dvouletého studia a nahrazení
téhož čtyřletým studiem se dvěmi státními zlwuškami a právem
promočním. Na anketě téw byly zastoupeny české i německé odborné korporace, české i německé vysokú školy technické, vysoká
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škola IIJontanistická, zástupci českých i německých posluchačů, zástupci inženýrské komory, ministerstva národní obrany a ministerstva financí.'
Zástupci českých zeměměřičských korporací pražských přednášeli a podali svá prohlášení též písemně za tím účelem, aby mohla
býti doslovně zapsána do protokolu. Anketě předsedal přednosta odboru vysokýeb. škol technického směru min. rada Matouš, referentem
byl min. tajemník Ing. Vrba,.
Od této doby datuje se bohužel úporný boj zákulisní proti
všem snahám pro vybudování čtyřletého studia směřujícím.
Několik dní po této prvé ministerské anketě, o níž ministerstvo
školství a národní osvěty bohužel nevydalo zprávy, konala se anketa
o p07Aěji začatém rozšíření studia kulturního inženýrství ze čtyř
na čtyři a půl roku a přeměně jeho na směr vodohospodářský při
inženýrském stavitelství a spojení se směrem konstruktivním v jednu
vysokou školu inženýrského stavitelství.
A v Ý s 1e dek
t ét o
a n k e ty byl v Ý n o s z 28. č e r v n a 192 O, č. 39.817, jím Ž
n o vát a t o ú P l' a vaz a v e den aby 1a ji ž o d 1. ř í j n a 1 920,
takže
tyto
dva odbory
mají
dnes
již třetí
ročník,
kdežto
zeměměřiči
mají
slíbeny
jen další
ankety.
Naše odborné spolky po marném dalším očekávání intervenovaly
dále, a tu konečně přiměly ministerstvo školství a národní osvěty
k tomu, že svolalo novou anketu na den 4. července'1921. Tato anketa
sestávala bohužel jen z členů sborů pl'ofesorských po dvou zástupcích za každou techniku a po jednom! zástupci za vysokou školu
ffiontanistickou v Přibrami a vysokou školu zemědělskou v Brně.
Z pražské české techniky, na anketu vysláni byli prof. Petřík a
Dr. Pantoflíček,. z brněnské techniky prof. Smrček a Dr. Semerád,
z vysoké školy montanistické. prof. Dr. Čechura, z brněnské vysoké
školy zemědělské prof. Dr. Tichý.
Anketa zahájena byla min. radou Matoušem, po jehož odchodu
předsedal min. tajemník Ing. Vrba.
V$'sledek této ankety nás nijak nepovzbudil. Jak referent·
Ing. Vrba posuzoval reformu studia, může poznati každý z výnosu
ministerstva školství a národní osvěty, č. j. 64.269/21, ze dne 12. prosin(;e !J!21, který byl přečten na anketě, již svolalo děkanství
')'~oJté.škoILspe(3ielních
nauk v Praze ..za účelem seznáni názorů
odborných korporací zeměměřičských, který uvádím dále.
Z uvedeného data citovaného výnosu vidno, že referent nechvátal. Článek skoro stejného znění s výnosem otišt.ěn byl ve
Zprávách veř. služby technické, č. 9 z r. 1922.
.
Zbytečným protahovánim vznikly odpory ostatních technických
kruhů proti zbytečně uveřejněným názorům, pronesených na anketě,
jako ku příkladu, aby se do nového studia zařadilo 30 hodin týdenrúch pozemnímu stavitelství, a tím vyvolány byly odpory technických
kruhů. Při tom dlužno uvážiti, že o něčem tak absurdním,. jako je
zaVf:dení oněch 30 hodin pozemního stavitelství, nemělo býti ani
v časopise referováno. Je samozřejmo, že muselo to vyvolat odpor
u těch architektů a stavebních inženýrů, kteří do celé reformy studia
zeměměřičského zasvěceni nejsou a jimž není známo, že geometři
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nikdy toho nežádali aže jim to bylo vnucováno zástupci stav.
inženýrů. Tím byly jen vyvolány ony zbytečné protesty spolků
architektů a inženýrů z Olomoucea z Bratislavi a nejnověji z Prahy.
Za účelem zcela objektivniho posouzení zeměměřičskými kruhy
uvádím onen výnos doslovně:
V šem vysokým
školám technickým.
Poradni komise pro reformu studia zeměměřičského v 1. schůzi
:své ve dnech 4. a 5. července 1921 doporučila:
1. aby reformované studium zeměměřičské bylo organicky
přičleněno k inženýrskému
stavitelství
jako třeti jeho
směr, aniž bylo by při tom nutno, by ve své osnově učebni
bylo zcela identicky
organisováno,
2. aby příslušné profesorské sbory zaujaly stanovisko k je dnotnému
základnímu
schematu
učební
osnovy,
který
se v příloze připojuje.
K tomu se všeobecně připomíná, že údaje celkového týdenního hodinového počtu zahrnují v sobě jak přednášky, tak i cvičeni
.a jsou vesměs redukovány na jeden semestr.
Pokud jednalo se o nauky, které jsou společny též jednomu
nebo druhému, nebo oběma směrům inženýrského stavitelství, vzat
byl za základ počet hodin, stanovený již pro tyto směry inženýrského stavitelství. U ostatních nauk přihlíženo bylo k p I' Ů měrnému číslu ze všech sedmi příslušných
detailních
náVI' h ů, předložených sem vysokými školami v otázce této reformy.
Poradní komise doporučila dále, aby vyslovily se sbory
profesorské zvláště o srn ěrném p oč tu ho di n sta no veném
pro nauky ad *) 25, 26, 27, 29, 34, pS a 39, a aby posoudily,
nebylo-li by účelné připojiti výklady o nomografii k přednáškám
o matematice, výklady o počtu pravděpodobnostním a vyrovnávacím
k přednáškám o geodesii a vědu finančni a berní k přednáškám
o národním hospodářstv-í.
,
Ve příčině nauky ad 38 (encyklopedie pozemního stavitelství)
vyskytli se názory, že by zeměměřiči
měli býti řádně
vzděláni
v pozemním
stavitelství
stejně jako a bsolventi
obou smě,rů inženýrského
stavitelství,
že by
tudíž bylo záhodno vyměřiti
pozemnímu
stavitelství
v osnově studia
zeměměřičského
též 30 týd enních
hod i n a pam a t ovat i i na pří sI u š n é n a u k y příp I' a v n é.
S druhé strany bylo pak zd ůraz ňo v á n o, že I' ef o rm ou
studia nemá býti rozšiřována
působnost
zeměměřičů
v p I' a x i, n Ý b I' Ž Ž e j e d nás e o p I' oh I o u b e n í a I' o z š í ř e n í
s t u d i a ve veš k e I' Ý c h o b o I' ech vy měř o v a c í c h.
Ve příčině nauky ad 39 (encyklopedie inženýrského stavitelství) vysloveno bylo přání, aby sbory profesorské vyjádřily se,
má-li to býti pouze jedna, či řada encyklopedických nauk a jak
v tom případě měly by býti seskupeny.
Ohledně nauk ad 35, 36 a 37 slnší poukázati na podání
rektorátu
vysoké
školy báňské v Příbrami
z 31. října
1'.1921 č. 1551, dle kterého shledává
profesorskf<sbor
této
vysoké
školy úplně zbytečným
zavádění
nank hor-
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nických
na jiných
vysokých
školách vzhledem k tOlllU~
že pro nauky hornické stává samostatná vysoká škola báňská
v Přibrami a to tim spiše, že tato jediná vysoká škola potřebám
průmyslu báňského vyhovuje úplně. Protestuje proto jmenovaný
pro f e s o r s k Ý sbor proti z a vád ě n i hor nic k Ý c h n a u k na
zamýšleném odboru (zeměměřičském). Obsáhle odůvodňovaný
pro t e s t v téže věci do šel sem též od S vaz u čes k o s lovenských hornich
a hutnich
inženýrů
v Praze.
••
Žádaji se proto sbory profesorské, aby v brzku sdělily sem
své stanovisko k zásadnimu způsobu řešeni reformy, k základnimu
schematu učebni osnovy a zejména k bodům výslovně shora
vytčeným, dále aby označily předměty, které maji spadati do I. a
které do II. zkoušky státní a které z nich mají býti zkušebními
předměty ústni zkoušky státni.
Žádá se, aby tamni p.ávrhy sestaveny byly přehledně
a
přizpůsobeny připojené přiloze.
Ježto rozřešeni a skoncováni reformy studia zeměměřičského
stalo se aktuelni, očekávaji se tamni návrhy nejpozději d o k on c e
února
1922, ab"y poté mohla býti zase svolána
příslušná poradni
komise k dalšimu jednáni.
O tom se uvědoJI!.ujivšechny vysoké školy technického směm
a interesovaná ministerstva.
Za ministra:

Ing. J. Vr ba, v. r.

Učební předměty
a směrný úhrnný počet týdenních hodin přednášek i cvičeni
redukovaných na 1 semestr
pro reformované studium zeměměřičské.
I. Nauky společné
s oběma směry inženýrského
s t a v i tel s tví :
Celkem hodiD<
Povinné :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pf~~~č~~; •.

(1) *) Matematika 1. a II. běhu
24
(2) Deskriptivni geometrie
16
(3) Fysika technická . . . . . .
9
(6) Geodesie nižŠi} d h
d
26
(15) Geodesie vyšši
o roma y .
(7) Geologie 1. a n. běhu
"
10
(10) Národni hospodářstvi (inkl. finančni věda a
statistika) (viz ad 34). . . . . . . . . .,
6
(11) Základy práva veřejného (ústavního a správniho)
i mezinárodniho . . . . . . . .
4
(12) Základy práva soukromého
3
(20) Právo vodni a zákony meliorační
2
(21) Zákony stavebni a železnični
. . ..
2
(24) Stavba měst (inkl. regulačni a zastavovaci plány)
3
(27 a) Účetnictvi . . . . . . . . . . . . . . .,
3
(a8) Praktická fotografie. . . . . . . . . . .'
3
celkem. . -:-lIr-

*) Číslice pořadové v závorkách jsou pořadovými čísly nauk, jak uvedeny
byly v příloze k výnosu Č. 39817/20 z 28. i'ervna 1920 v reformě studia stavebního a kulturního inženýrství.
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D'oporučene :

Celkem hodin
prednášek " cvičeni

15. (42) Zeměpis hospodářský a obchodní.
16. (42a) Nauka o úvěru, peněžnictví a bankovnictví
celkem.
dohromady hodin..

2
2
4
115

II. N a u k y s P oleč n é s i n žen Ý r s kým s t a v i tel s tví m
směru konstruktivního
a dopravního:
17. (36 a) Trasovací cvičení

. . . . . . . . . 6 až 8 dní v poli

III. Nauky společné
s ingenýrským
stavitelstvím
s m ě ru vod oh o s pod á ř s k é h o a k u lt u r n í ho:
Povinné:
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Celkem hodin
přednášek " cvičeni

(XL) Základy nauky o zemědělství (inkl. základy
spravovědy z,~mědělské) .
..
(XLI) Základy nauky o lesnictví . . . . . .,
(XLII) Meteorologie a kIimatologie . . . . . "
(XLIII) Půdozna1ství (pedologie) . . . . . . "
(XLIV) Zákony komasační a o pozemkové reformě
(XLV) Agrární operace
"
celkem
IV. Specielní

nauky

pro zeměměřiče:

6
2
3
4
2
5
22

Celkem hodin

pr~~~t:~~

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Povinné :
Optika užitá . . . . . . . . . . .
. asi
Nomografie . . . . . . . . . . . .
Geodetické počtářství I., II., resp. III. běhu
Geodetický seminář I., II., resp. III. běhu .
Reprodukce plánů a map. . . . . . . . .
Počet pravděpodobnostní a vyrovnávací. . .
Sférická astronomie a astronomické určování zeměpisných souřadnic . . . .
Kartografické projekce . .
Fotogrammetrie . . . . .
Předpisy měřičské, nauka o katastru a zákony o
knihách pozemkových . .
Věda finanční a berní (viz, ad 7)
Důlní měřičství .
Základy hornictví . . . . . . .
Horní zákony . . . . . . . . . .
Encyklopedie pozemního stavitelství .
Encyklopedie inženýrského stavitelství (inkl. stavit.
mostní, železniční, silniční, tunelové, vodní, meliorační aj.)
....
. . . . . . . . . . . .
celkem. ..
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a

2
2
13
8
3
3
6
3
4
7
1
4
3
2
9
91/11
791/2

Celkem hodin
přednáiek a
cvičení

Doporučené:
40.
41.
42.
43.
44.

Dějiny měřičstvi
Agrárni politika
Konstrukce strojů
Topografie
Soudni řízeni .

2
2
4

a zeměměřičstvi
.
. . . . . . . . . . . . . . .
a skizzování se cvičeními v dílně
.
. . . .
. . . . . . . . . . . . . .
celkem.
dohromady.

3 *)
1

12
911/2

povinných

doporučen.

hod. i proc.

hod.

I

II

I proc.

celkem
hod.

I II I

p,·oc.

I. společných s oběma směry inženýrského
II
stavitelstvi.
..
. . . • . . . . . . . 111 52'231 4
25 115 50'33
II. společných s inženýrským stavitelstvim
směru konstruktivního a dopravniho.
. šest až osm dní práce v poli
III. společných s inženýrským stavitelstvím
směru vodohospodářského a kulturního.
22 9063
22110'35/1-/
79i 37-42 12
75 91t 40'04
lY. specielních pro zeměměřiče . . . .

-11 1

celkem hudin.

[100%';2281110°&

. . 212tI100*1I16

Celkový p~ehled:
společných s jiným odborem. . . . . . . . 111331'62'58114 I 2511137159'96
specielnich pro zeměměřiče
. . . . . . .
79t 37'421. 12 I 75 91t 40'04

I

.!

celkem hodin. '-. -.11212tllOO~i 16 1100~1228!lloo*

Srovnání učebních osnov
co do týdennich

hodin (redukovaných
na 1 semestr), určených
pro přednášky. a cvičeni:
společné

stavitelství

'OJ

směru

spellielní
'OJ

. 01

.."o""

l'i

>o

'"

o

'"

'OJ

S

~'"
'""

§

.~
I>
o
o.

106
nženýrského
stavitelství
směru
vodohospodářského a kulturního
45 1526 107 14121 52
Studia zeměměřičského . . . . . 11133 ·4137 79t 1291 212t

'''''''',oktivnlho

• dop,"vniho .

I~

dohromady

'OJ

r ~l"t'
" "..o '"8
'':"o o ..•
'" a;
'" '" "

Odbor

nženýrského

~
>8

eo'"

>o

o.
o

S

..•'"

QS

.. '".e

,,- o
~~..c:
->.8."
"'-CO"d
"'m"
cd1""'4.e

.•.

""

'" '"

20 371

41-2

29 381
16228t

42'3

I '"

?

Za ministra:

Ing. Vrba,v. r.
*) Zvláště se doporučuje pro ty posluchače, kteří se. chtějí věnovati
vojenské službě.
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Levés complémentai~es des cbemins de fe~ en
exploitation.
Extrait

de I'ing. L. D o lež a I, nZ'

de l'article

v."

No 4.

L'auteur constate que les levés faits par les services techniques
des chemins de fer sont exécutés avec peu ďéconomie. En outre
il leur reproche la manque ďuniformité, le degré de précision
étant tras différent souvent. II définie ce que c'est "l'axe de voie
ferrée" qui sert, jusqu'a présent, de base pour les levés et propose
de rattacher les levés plus étendus - tels qu'on exige pour ľétablissement du plan d'une gare ou ďune station avec leur environs a un canevas de petits triangles complété par cheminements polygonaux conformément aux instructions du Ministere des Finances
cle 1907. Puis il mentionne quelques notions sur le tracé des
coul'bes (arcs de cercle et de parabole) et démontre la convenance
de la méthode proposée. Pour remédier les défauts mentionnés il
recommande au Ministere des chemins de fer ďinstituer un comité
ďexperts comme corps consultatif qui serait chargé de résoudre les
divers questions ferroviaires au point de vue de ľéconomie.

Zp~ávy odbo~né.
Zpráva o činnosti oddělení pro nové měření na Moravě
v roce 1922-23. Operační
obec:
Vel. Olomouc.
a) Polní práce:
Pokračováno bylo v polygonisaci od 9. května do 16. září 1922. Vedením
pověřen měř. vrchní komisař Ing. Frant. Potůček, jemuž byl přídělen měř.
asistent Frant. Pásek. Vytýčeno a tesanými kameny stabilisováno bylo
550 polyg. bodů. Horizontální úhly bylr pozorovány na 618 stanoviskách
universálním repetičním theodolitem s odhadovými mikroskopy (6 vteřin)
firmy Josef Frič v Praze. Měřeno bylo 703 délek polyg. stl'an ocelovým
pásmem (20 m) a kde toho potřeba vyžadovala, 5 m latěmi. Dále byly vyhotoveny topografie 550 polyg. bodli. Nepřístupných délek vypočteno bylo
59. Polygonní síť Vel. Olomouce zaujímá 15 katastrálních
obcí o rozloze
4054 ha s 16.286 parcelami. Na tomto území určeno 105 trig. bodů a 1235
polygonních bodů.
b) Kancelářské práce: V zimním období 1922 do 15. února 1923
proveden byl Ing. Frant.
Pot&čkem výpočet souřadnic polyg. bodů Vel.
"Olomouce. Všech 1235 polyg. bodů bylo rozděleno na 326 polyg. pořadů.
Při výpočtu bylo použito s výhodou počítacího stroje a Jordanových tabulek
"Opus palatinum".
Operační
obec: Kyjov.
a) Polní práce: Pokračováno v měření
detailu a to v době od 6. dubna do 25 října 1922. Měření provedeno bylo
měř. vrchním komisařem Ing. Janem Trávníčkem a měř. komisařem Rud.
Horným. Na výpOJ!lOCpřidělen po dobu od 15. srpna do 22. října 192~
měř. ad,lunkt Hugo Rezníček. Zaměřeno bylo metodou polygonální 2616 parcel
o eelkové rozloze 645 ha, čímž detailní zaměřeni města Kyjova ukončeno.
Zaměřená část byla předem ohraničena a hranice tesanými žulovými kameny
zajištěny.
Dokončena pareelaee polních náčrtků a vyhotoveno srovnávací
sestavení starého katastrálního stavu s nově zaměřeným.
b) Kaneelářské práee: Pokračováno v zobrazování zaměřeného území
města Kyjova.
Zobrazeno bylo 1500 parcel o výměře 450 ha. Prováděl
měř. vrshní komisař Ing. Jan Trávníček a od 5. března 1923 měř. adjunkt
Hugo Rezníček, který tímto dnám byl pj'eložen ke zdejšímu oddělení.
S výpočtem ploch jednotlivých parcel započal 1. března 1922 měř. komisař
Rudolf Horný.
Operační
obec:
Sternberk.
a) Polní
práce:
Pokračovino
v detailním měření města v době od 9. května do 3). října 1922. Měření.
v
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prováděli měř. komisař J. Papak a jemu přidělený měř. asistent A. Gott1ieb.
Celkem zaměřeno 1200 parcel o ploše 348 ha. Pozemkové parcely. byly
před zaměřením okoHkovány. Po ukončeném detailním měření města Sternberka sepsáno bylo srovnávací sestavení starého katastrálného stavu s nově
zaměřeným a provedena parcelace veškerých polních náčrtků .. Pro letní
období 1923 zbývá ještě zaměření nových, během zaměřování města nastalých
změn (reambulace) a provedení nivelace.
v
b) Kancelářské práce: Pokračováno v zobrazování města Sternberka.
Kartýrování provádí měř. komisař Julius Papak; zobrazení detailního měření
bude koncem dubna 1923 ukončeno. Měř. vrchní komisař Ing. František
Potůček započal po zobrazení 2 listů s výpočtem ploch jednotlivých parcel.
Operační
obec:
Hostěhrádky-Rešov.
Kancelářské
práce:
Měř. komisař Rudolf Horný provedl zbývající ještě výpočet ploch jednotlivých parcel (1162 parcelo celkové rozloze 217 ha). Kancelářský adjunkt
Jan Petrželka provádí nový písemní operát uvedené obce a popis map.
Ing. Frant. Potůček.

Zp~ávy lite~á~ní.
Rozdělovánf scelovacfch

Referát.
nákladů. V únorovém čísle švýcarskéhG

časopisu zeměměřičského I) zabývá se Emil Miiller nadepsaným tematem2).
Z jeho vývodů podáváme tento zcela volně upravený informační článek
pro jeho zajímavost a snad i praktickou cenu.
Jest všeobecným názorem rozdělovati výlohy scelovací podle získaných
výhod. Než ocenění
těchto
výhod
není snadné a jeví se v něm vždy
jistá' libovůle, podobně jako při odhadu.
Na zmenšení libovůle MiilIer
navrhuje dle svých zkušeností ve
Svýcarsku posuzovati výhody hlavně s dvojího stanoviska:
S hlediska
úpravy cest (příjezdů) a shlediska čistě scelovacího.
Aby pak odvodil matematické výrazy pro nejvýhodnější
částku ki,
kterou má účastník (i) přispěti na úhradu scelovacího nákladu, předpokládá:
Pro každého účastníka:
Blarý Blav nový
1. Plochu jednotlivých pozemků jeho.
. . . . . . . . P'I P2',··· Pil P2"
2. Plochu celého jeho majetku pozemkového do scel. odevzdaného . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
P',
P
3. Množství příjezdných cest ke každé jednot!. částici. C'I' c2'· •• , CI'C1•••
4. Celkové množství lomů vše c h jeho částic (trojúhelníky počítány za pětiúhelníky)
L',
L
5. Odhadní částka pozemkového majetku jednotlivcova.
,
O
6. Celkový scelovací náklad, který dlužno vt'l.becuhraditi
-,
S.
a) Vyjádření
výhod z úpravy
příjezdt'l.. - Výhody, plynoucí
z úpravy cest, autor vyjadřuje tímto vzorcem:
c = (PI CI P2 c2
(P'I c',
P'2 C'2
P
nebo symbulicky:
[p c] _ fp' c'].
c=
P
(1)
v

+

+ ...)-

+

+ ...)

Maximum c by nastalo, kdyby účastník neměl ve starém stavu k žádné
částici řádného příjezdu, v novém však ke každému celku cesty 2. Tu by bylo:
c't = c'2 = ... = Q, násl. toho také fp' c'] =9. Pro nový stav CI =c2= ... =2,
tudíž [p c] = 2 [p] = 2 P.
2P
max c = p = 2 . . .
(1 a)
V obráceném případě, který jest toliko jen teoreticky možný, bylo
by c minimální a rovno - 2.
Mezi oběma hodnotami leží c, beroucí zření také i na s t a v příjezdu.
Na př. silnice nebo dobře udržovaná cesta jako příjezd má plnou hodnotu 1,
') SchweizeriBche Zeil.chrift filr Ve,'meBlUnll'Bwesen und Kulturtechnik, roč. 1923, Curych.
2) Emil M lili e r, KO.lenverteilung
bel GlIlerzuBammenlegllngen,
BIJ', 34.
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kdežto špatná cesta nebo cesta služebnostní by dustala jen hodnotu
poloviční,
ap.
,
.
Příklad.
Ucastník měl ve starém stavu 2 stejně
veliké částice.
Prvá přiléhala ouvratím k silnici, druhá měla příjezd jen po služebnostní
cestě. V novém stavu dostal celek o ploše P se 2 řádnými pl-íjezdnými
cestami:
1
2 P - (P'I .1
P'2' 2)'
c=
P

+

I

.p I = P

,

2

=

P'

2"

. t

Jes

I

2 P ":"-.!P'
4

c=---p--'

a pro P ~ p
C = 1'25.
b) Vyj ád řen í výho d Y č i st ě s celo vací. Největší výhodou jest
úprava tvaru pozemkového a zmenšení množství starých částic. Výhodu
tuto lze oceňovati v přímém poměru k množství o d str a ně n Ý c h hraničních
lomli, t· j. úměrně číslu
e =L' - L,
(2)
v němž se právě uplatňujc i množství
částic. (Oblouk lze považovati za
jeden lom.) Např. pro účastníka, který dal do scelování 14 částic a každá
měla po délce pouze 1 lom na každé brázdě a který po scelování dostal
1 obdélný celek, vychází:
e = 14 X 6 - 4 = 80.
c) Povinná
platebni
částka
ki na úhradu scelovacích výloh
jediným účastníkem.
Jak obě vyjádřené výhody spojiti? Tu přichází v úvahu opět jen
subjektivní názor na nejspravedlivější
rozdělení nákladfi, které by nepostihovalo nikdy jednotlivce,
nýbrž stejně všecky
účastníky.
Máme tu dva zvláštní případy.
Některý účastník získává plnou
výhodu úpravou. příjezdů a žádnou scelením. Pro něho jest tedy c' = 2,
avšak e' = G, tedy c'
e' = 2.
Jiný nezískává žádných výhod úpravou cest, ale za to plných výhod
scelením. Pro tohoto jest c" = G. Ale kolik vzítí nyní e", aby vyvážilo
plně výhody c' předcházejícího?
Autor je odhaduje rovny scelení 6 částic obdélných v jeden, též
obdélný celek, což značí: e" = 6 X 4 - 4 = 20, takže v tomto případě
jest CIO
e" = 20.
Poněvadž výhody v obou případech mají býti rovnocenny, dlužno
v.
•
•
po IOZltl
v prVlllm
prlpa d e n. c = e"dk
, o u d z n = e"
é' = 20
2 = 10.
l

,

+

+

V'

V

V

,

Velikost n se ovšem mění s místními poměry.
Ale z příkladu je zřejmo, že nemůžeme užíti pro výsledné výhody
prostého součtu (c
e), nýbrž správně (n c
e).
V póměru těchto výhod dlužno pak percentuálně zvětšiti plochu,
při scelování uvažovanou, takže plocha jednotlivého účastníka, přicházející
v iívahu pro rozdělení nákl. scelovacích, jest dána vzorcem:
.
ne
e
(
ne
e)
P. =P
P160
=P 1
J.OO
.. ,
(3)

+

+

+

+

+ +

Podle tohoto vzorce dlužno ustanoviti plochu P. pro každého
účastníka. Příspěvek jednotlivce vypočte se v poměru těchto ploch, tedy
dle vzorce:
S
..
ki = [P. ] . P. (,) .
(4)
Kdyby měli nésti účastníci, získávající největších výhod, poměrně
ještě větší příspěvky na hrazení scelovacího nákladu, pak autor doporuč
počítati dle vzorce:

P.=P

(n1+ c + e) .
50

Pří k 1a d. Valné shromáždění účastníků ve švýcarské obci F ri c k u
se usneslo po autorově informačním referátu rozděliti náklady scelovací
ze 60"10 podle ploch a ze 40"10 podle odhadní ceny O celků. Výhodový
koeficient byl stanoven výrazem (4c
e).

+
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Odtud plyne plocha pro rozdělování
P.

=P

( 1

+

níklada

4~~

jednotlivcových:

e)

a odhadni cena celka jednotlivcových:

O. = O ( 1 + 4 ~~
Tudíž příspěvek
Qdhadní cenu.

jednotlivcav

obsahoval

e) .

dvě části, vztahující

se plochu a

0'6 S
P (')
i = [P. J'
.'
"
0'4
S
O
(i)
k
• - [ O.]'
• .
Celkový příspěvek jednotlivcav tedy:
k'

, k k/i + k"i S ( r;~i~ + t~:i~)
=

=

0'6

0'4

Výpočet byl proveden tabeLirně a nevyžadoval
prý ani zdaleka
tolik času a námahy, jak by se zdálo. Vynaložené úsilí bylo korunovino
plným úspěchem, neboť žádný účastník nepodal protestu.
Podobně
by bylo prý možno postupovati při pracich kulturně
inženýrských, což autor rovněž provedl, uváživ pro každého účastníka
yýhody v poměru jeho plochy zamokřené k ploše celkové.
Na konec autor uvádí, že jeho vzorce nepostřehují
snad všecky
okolnosti, nýbrž hlavně jen ty, které jsou očividny. Je to také patrno z ph.
kladu: Některý účastník by měl jedinou částici o 12 lomech, jiný 3 č'ástice
obdélníkové. Oba dostávájí po scelování toliko jeden obdélný celek o
4 lomech. Pro oba jest e stejné. Vzorec uplatňuje tu pouze jednu a tutéž
výhodu pro oba stejnou: Zmenšení lom&.
Poznámka
referenta.
Zdá se, že jednoduché vzorce autorovy
byly by i pro nás vhodny, kdyby byly upraveny na naše poměry. Součinitele n bylo by možno ještě lépe stanoviti uvážením připadu, že na př.
některý náš m'llý účastník nezíská ani výhod c ani e, zato však se
zmenší
vzdálenost
jeho celku, správně ustanoví
jeho výměra
a
řádně se ohraničí
jeho celek. Všecko toto nebylo uváž,'lno ve vzorcích,
ačkoliv má také velikou cenu a dalo by se přiměřeně respektovati.
T.
Semerád- Valouch, Pětimfstné tabulky logaritmicko - trigonometrické pro šedesátinné a setinné děleni kvadrantu a polygonálné tabulky pro setinné děleni kvadrantu. - Stran 220 + XII.
Krámská cena 24 Kč, členská 18'50 Kč. Vydáno. Jednotou českých matematika a fysiku, Praha II, Křemencová ul. 16.
V předcházejícím čísle tohoto časopisu byla již tato nová příručka
oznámena a také bylo poukázáno na mnohé výhody její. Doplňujeme
tamější názor tímto věcným úsudkem.
Dr. Valouch,
jako autor chvalně známých log. tabulek pětimístných, vydávaných Jednotou (\. matematika,- získal si nesporných zásluh svou
prací. Jeho p&vodní
dílo jest všestranně upotřebitelno jak ve škole, tak
v praxi. Nová jeho publikace, jak v záhlaví uvedena, jest částečným
otiskem jeho pavodních tabulek a rozšířena o logaritmické tabulky pětimístné goniometrických funkcí pro set i n n é dělení. Vyniká rovněžtěmitéž
přednostmi jako dílo puvodní.
Nechceme nikterak se dotýkati jeho opravdu záslužné činnosti, ale
přece upozorňujeme, že v tabulkách, určených geodetické
praxi neměly
býti vynechány log. tabulky funkcí s m a IÝ m intervalem (v původním
díle 10" pro sedm prvních a posledních stupňů kvadrantu). Tabulek jeho
původních užíváme nejen na řešení polygonů, nýbrž i na výpočet pře dběžných
souřadnic
pro body. stanovené zrotínáním s velikou výhodou
a pro tento účel budou ony scházející tabulky jistě citelně postrádány.
Stejně měly by býti připojeny podobné tabulky doplňovací také i pro
n o v é dělení. '
Abychom mohli užíti n o v é h o dělení všeobecně v praxi, třeba míti
dále tabulky p Hl' o z e n Ý c h hod not funkcí goniometrických, aby byla
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umoznena neocenitelná výhoda počítacího stroje při řešení polygonů a
předběžuých souřadnic a 'pak log. tabulky těchže funkcí s větším počtem
desetinných míst.
.
Také třeba při vyličování výhod nového dělen.í zdiirazniti, že výhody
ty poskytuje toliko účelné
uspořádání čtení
na stroji.
Nepraktické
dělení limbu zatlačuje výhody ty daleko do pozadí za dělením starým,
o čemž není sporu.
Dr. Tichý.
Zákony a nařízení
pro potřebu
civilního
inženýra
(část všeobecná) řízená Ing. Ant. Kalbáčem a Ing. Arnoštem JedličJou a vydaná
jako příloha v I. ročníku Věstníku Inženýrské komory pro CSR., obsahuje
následující předpisy:
O civilních technicích, o inženýrských
komorách, o stavitelích.
o zkouškách pro civilní techniky a stavitele a o úlevách k nim, živnostenský
řád, o obchodllích pomocnících, o ochraně dělnictva na stavbách, v priimyslových závodech a lomech, pískovnách a pod., o závodech na výrobu a vedení
elektřiny, o živnostenských inspektorech, o zřizování živnostenských provozoven, zadávací řád, osmíhodinová doba pracovní, předpisy o pensijním,
nemocenském a úrazovém pojištění.
Stran 141, cena Kč 30'-, vázané Kč 42'-.
Stereoskopická
fotografie.
Napsal Ing. G. Pelikán, vydal B. Kočí
v Praze. Cena Kč 3'-. Stran 45.
Drobná tato publikace má za účel poučiti fotografa v stereoskopickém
snímání. Uvádí stručně základy stereoskopického vidění a na7..načuje pak
způsob, jakým vytvořiti lze stereo-negativ a positiv, aby jím vzbuzená
plastická představa předmětu byla ortoskopickou a nikoli pseudoskopickou.
Popisuje příslušné stereofotografické přístroje a pozorování obrazii jimi
vyvolaných (subjektivní i objektivní) a připojuje stručnou zmínku o upotřebitelnosti stereofotografie pro účely vědecké.
Knížka Pelikánova je psána populárně a splňuje také dobře svůj
úkol: informovati v hrubých rysech českého fotografa o základech stereofotografie.
•
Rii.
Odborná pojednáni v casopiscch.

Y ěstník

inženýrské
komory
1923:
Cís. 4. JUC. M. Liš k a: K novému seznamu členstva inženýrskékomory pro ČSR.
.
Cís. 5. Ing. E. Zimmler:
Světová federace inženýrská.
:pr. techn. Jos. Barger:
Stav civilních geometrii ve Francii.
Cís.6. K reformě studia zeměměřického. (Je to d&ležitý projev Jednoty
čs. úřed. aut. civil. geometrii v Praze, jímž. mezi jiným jest reagováno na
článek Ing. J. Vrby, uveřejněný ve Zprávách veřejné služby technické
čís. 9/1922 a žádána úprava našeho studia dle návrhll. českých
vysokýcli
škol technických, vysoké školy zemědělské, spolkii zeměměříckých, inženýrské komory a některých odborů Spolku čs. inž. a arch. na osm semestrii).
Ing. Karl C z e I' ven k a: Der Ziviltechniker in der Praxis.
Dr. techn. Jos. Barger:
Stav civilních geometrů ve Francii.
Čís. 7. Ing. Hermann Fischer:
Vermarkungen im Vermessungswesen.
Ing. Kalbáč:
Diim inženýrské komory.
~právy veřejné služby technické
1923:
Cís. 6. Ing. Jos. R ů ž i č k a: Letecká fotogrametrie.
Dr. Jos. Ryšavý:
Uzlový bod připojený směrově k třem trigonometrickým bodlim.
Časopis čs. inženýrů
a architektů
(technický
obzor) 1923:
Čís. 6. Ing. Jos. R ii ž i č k a: Užití leteckých snímků ku vypracování
map a plánů průsekovou fotogrametrií .
.!ournal
de Géometres=Experts
Pran~ais
1923:
Cís. 27. (únor) M. Roussilhe:
Reconstitution fonciln·e.
M.. Z o e IIy; La triangulation en Suisse.
M. C o I' a di: Le Coordinatographe rectangulaire.
Zeitschrift
fiir: Vermessungswesen
1923:
.
Cís.L a 2. Dr. A. Haerpfer:
Graphische Tafeln flir Photogrammetrie.
(Dokončení v čís. 3, 4.)
E g g e r t: Der Polarkoordinatogra ph von Cm·adi.
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Čís. 3. a 4. P fi t z e 1': Gemeinsame Ausgleic.hung von zwei Punkten,
Qie nul' durch einen auf einem gegebenen Punkte gemessenen Winkel
miteinander verbunden sind.

Ósterreichische

Zeitschrift fiir Vermessungswesen

1923:

Čís. 1. Ing. H. Profeld:
Die Schnittmethode. (Nové metody ~ěření
situačního, které mají nahraditi měřický stůl. O jedné psal již Ing. Simek
v loňském ročníku časopisu. Vrátíme se ještě k tomuto tematu, které.zasluhuje pozornosti.)

~chweizerische

Zeitschrift

fiir Vermessungswesen

1923:

Cís. 1. D i sel' e n s: A propos des améliorations foncieres.
A n sel' m e t: Etude sur de cadastre.
Čís. 2. Des e r e n s: A propos des améliorations foncieres.
E. Mli 11 e 1': Kostenverteilung bei Giiterzusammenlegungen.
(Oba
článkYvzajímavé pro agrární operace.)
Cís. 3. K. S c hne i der:
Les instructions pour l'établissements des
plans d'ensemble lors de mensurations cadastrales du 27.-XII. 1919, et les
modeles de dessin s'y rapportant.

Zajímavosti.
1. Na vídeňské
technice
byl zřízen nový odbor technické
fysiky,jelikož
podobné odbory byly aktivovány právě na vše c h vys o ký c h
školách
v Německu.
2.Poěátkem dubna (t.j.6.a 7.) odbýval š výc a rský spo lek geo me trl1
XIX. valnou hromadu v universitě curyšské. Mimo jiné byl pro jeho
členy uspořádán přednáškový kurs na tato themata: Nové předpisy o hospodářských melioracích, dobré a špatné příklady zastavovacich plánů, Einsteinova teorie relati vity, organisace švýcarského měřeni katastrálního, geodetické
základy švýcarského měření zemského a letecká fotogrametrie ve Francii.
. 3. Rakouský Bundesvermessungsamt vydal litograficky 1Omístné tabulky
pro sinusy, kosinusy a tangenty v dělení no n a g e s i má ln é m (setinné
-dělení starého stupně).
T.

Zp~ávy spolkové.
Zpráva jednatelská Spolku československých zeměměřičů
za rok 1922, Hlavní zřetel Spolku věnován byl reformě studia zeměměřického,
ježto na této reformě jest závislá vědecká výchova dorostu zeměměřického
a příští úroveň odborných prací. V cdle toho sledovalo ovšem předsednictvo
všechny záležitosti, týkající se zájmů Spolku nebo jednotlivých jeho kategorií.
Reformě studia věnovalo se velmi mnoho času, ale přece nelze říci,
že by situace byla celkově příznivější, než před rokem. Třebaže anketa ze
dne 8. dubna 1920 vyzněla příznivě, svolána byla ministerstvem anketa
nová na 4. a 5. července 1921, o které bylo zde již loni stručně referováno;
vyzněla - jak známo - v ten smysl, že by studium zeměměřické se mělo
prohloubiti a přičleniti organicky jako třetí větev k reformovanému stavebnímu
inženýrství. Ministerstvo školství sestavilo materiál na anketě generelně
projednaný a formulovalo výnos, obsahující schema učebné osnovy, ke
kterému měly profesorské sbory zaujmouti stanovisko. Tento jednotný nástin
studijní osnovy sestaven byl srovnáním všech nauk, obsažených v sedmi
došlých návrzích ze čtyř vysokých škol technických na základě aritmetického
průměru navrženého počtu hodin.
Detailně pojednal o této záležitosti ve článku "Reorganisace studia
zeměměřického" ministerský tajemník v ministerstvu skolství a národní
osvěty Ing. Josef Vrba v čís. 9 "Zpráv veřejné služby technické" z 1'.1912.
Na to svolalo děkanství vysoké školy speciálních nauk při českém
vysokém učení technickém na den 14. května 1922 anketu ze zástupců odborných korporací, kde děkan prof. Petřík podal zprávu o stavu reformy studia.
Usneseno trvati na osmisemestrovém programu studijním a vzato
na vědomí, že zmíněný již článek Ing. Vrby, který je totožný s výnosem
ministerstv'a školství a národní osvěty ze dne 12. prosince 1921, přání ankety
sice nevyhovuje, ale lze jej pokládati za min i m á In í pro g r a m, na jehož
podkladě lze dále vyjedmívati. Přijat návrh, aby deputace doručila ministerstvu škol~tví nový pamětní spis, podepsaný všemi odbornými korporacemi
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zeměměřickými, shrnující všechny důvody pro reorganisaci studia. Spis
doručen ministru školství a. národní osvěty Bechyňovi.
Ministerstvo školství připravilo dle došlých dobrozdání a návrhů materiál pro novou anketu, jež byla svolána teprve na den 15. listopadu 1922.
K této anketě pozváni: zástupce ministerstva financí ministerský
rada Inl;' Leipert, zástupci vysokých škol technického směru a zástupci
odborovych organisací: za inženýrskou komoru Ing. Fiirst, za Jednotu
civilních geometrů Ing. Zuklín, za Spolek československých zeměměřičů
Ing. Souček.
Na anketě byla sice projednána osnova studia na principu, že studium
má býti prohloubeno ve směru čistě geodetickém, neurčen však počet
semestrů, který mají opět stanoviti příslušné profesorské sbory vysokých
skol. Došlé návrhy budou tvořiti materiál pro novou anketu, o které zatím
nelze říci, kdy bude svolána.
O výsledku ankety z listopadu 1922 je uveřejněn podrobný referát
{ílena ankety prof. dra Semeráda v čís. 10. "ZE'měměř. věstníku" z r. 1922.
Poznamenávám, že na pamětní spis, podaný ministru školství Bechyňovi
po květnové ,I?0radě na děkanství, došla od ministerstva školství formální
odpověď, v lllŽ se hrozí žalobou všem těm, kteří pamětní spis podepsali.
Vzhledem k vysvětlení, jež na to Spolek a ostatní odborové korporace zaslaly,
žaloba nepodána.
Podotýkám, že pojistní technikové, ačkoliv začali svoji akci mnohem
později než geometři, mají již ministerstvem školství schválený osmisemestrový
program studijní.
Z drobnějších akcí uvádím, že Spolek podal žádost ministerstvu
školství o uvolnění subvence Kč 1000'- na vydávání časopisu, která byla
příznivě vyřízena, dál~ podnikl kroky ku zřízení stipendií pro studium
geodetické ve Francii, Svýcarech a Jugoslavii - ministerstvo školství vyhovělo potud, že udělilo jedno stipendium k pobytu v Paříži -, dále vyšel
ze Spolku na popud evidenčních geometrů, ohledně jejich názoru o povinné
jednoroční praxi u úřadů evidenčních před autorisační zkouškou.
Pořádáno celkem osm schůzí výborových.
Jako v letech minnlých udržovalo předsednictvo i letos srdečné
styky s Dnií geometrů francouzských a jejím čelným představitelem Ing.
geom. Dangerem.
Kolegům dru Bargrovi a Potužákovi dostalo se ve Francii nejsrdečněj~ího přijetí a největší podpory v jejich studiích.
Předseda jakož i jednatel dr. Ryšavý, který je členem redakce
"J ournal des Geometres-Experts", zprostředkovali otištění, případně i překlad odborných článků dra Fialy a úředního odhadce půdy Krause, jakož
i zprávy o stavovských poměrech u nás.
Z ministerstva veřejných prací a z ministerstva zemědělství došly
dva přípisy, týkající se umístění československých geometrů na Rusi.
Přípis ministerstva veřejných prací zní: "Ministerstvo zahraničních
věcí sem sdělilo, že v ruských státních službách (lidový komisariát zemědělství) může býti umístěno asi 50 geometru, znalých ruského jazyka a
dobrých odborníků. Služné prý bude pravděpodobně poskytnuto takové,
jež vyhoví poměrným požadavkům.
-Ministerstvo veřejných prací upozorňuje tamní k~rporaci, by uvědomila své členy na možnost získání práce na Rusi. Z á d o s t i uchazečů
s doklady a podmínkami buďtež předloženy při m o min i st e l' s t v u
ve ř e j n Ý c h P l' ac í."
Přípis ministerstva zemědělství:
"Zastupitelství CSR. v Moskvě vyjednávalo s lidovým komísariátem
o převzetí čsl. agronomů, lesníka, geometru a zvěrolékařů do ruských státnich služeb. Lídový komisariát sdělil, že by prozatím umístil 50 geometrů
a 40 zvěrolékařů.
Reflektanti na tato místa musi se vykázati znalostí ruského jazyka
a důkladnými znalostmi odborovými.
Vyhovujícím uchazečům bude poskytnuto p r a v d ě pod o b ně t a k o v é
služné,
jež vyhoví poměrným
požadavkum.
Ku provedení JlOřejšího ujednáni vyzvalo ministerstvo zahraničních
věcí Sekci sdružení Cecha a Slováka z Ruska při hospodářské jednotě pro
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Slov. Východ v Praze, Ústřed!!í pracovní sbor pro hospodářskou obnova
Ruska a Ukrajiny v Praze a Ceskoslovenskou obec legionářskou v Praze.
aby sdělily,
zda se v jejich evidenci nacházejí
kvalifikovaní
uchazeči,
za jejichž morální
bezúhonnost
musí ta která doporučujíci
organisace
převziti
plnou
záruku,
udaly podmínky, za
nichž by refiektanti byli ochotni státní službu v Rusku nastoupiti, dále by
žádosti o místa i s doklady předložili přímo
ministerstvu
zemědělství ku prozkoumání
odborné
kvalifikace
žadatp,1fl.
Připomíná se. že ministerstvo zahraničních věcí v prvé řadě bude
bdti ohled na kandidáty doporučené ministerstvem zemědělství, i když tito
nebudou v žádném styku s výše nazvanými organisacemi.
O tom činí ministerstvo zemědělství sdělení, žádajíc, aby na věc byli
vhodným způsobem upozorněni absolventi vysoké školy technické."
. Do por uč uj i, aby eventuelní žádosti geometrů byly podávány
ministerstvu
veřejných
prací.
Z přípisů není zřejmo, k čemu a
k jakým pracem bude použito těchto 50 geometrů.
Jen jako poznámkou budiž uvedeno, že po rozpuštění prvé dumy
vydán byl carský ukaz o scelování pozemků na Rusi, jímž zřízeny byly
pro tyto úkoly lokální a guberniální komise a zemědělský komitét v Petrohradě. V r. 1911 zaměstnáno bylo celkem u 47 guberniálních a 471 lokálních
komisí 5452 geometrů a celkem 11.000 osob. Selská banka sama zaměstnávala 291 geometra, vedle 105 inženýra. To jsou ovšem čísla z doby před
válkou, z nichž však plyne, že 50 geometrů asi nepostačí na vyplnění
mezer válečných.
.
Od bo č ka spo lku čsl. zeměm ěřič ů v Hrně konala řádnou valnou
schůzi v neděli, 18. února .1923. Za předsedu zvolen opětně prof. dr Tichý,
jednatelem Ing. Faltus.
Cinnost odbočky je značná, jak vyplývá z počtu
- 11 - schůzí výborových a 6 schůzí členskýcb, spojených s přednáškami,.
dále z řady podání námětů (sta~. řád), intervencí atd. Bližší uvedeno bylo
ve 3. čísle "Zeměměřičského Věstníku".
Za redakce prof. dra Semeráda a 7 členné redakční rady bylo vypraveno 10 čísel "Zeměměř. Věstníku",
věnovaných
většinou článkům
z prakse zeměměřické a článkům stavovským i časovým otázkám.
Též administraci náleží za její příkladnou činnost náš upřímný d-ík.
Spolek
posluchačů
zeměměřictví
v Praze
vykazuje též potěšitelnou činnost. Na valné hr~madě, konané dne 1. prosince 1922, vyslovili
členové požadavek 8semestrového studia, což prakticky i zdůrazňují tím,
že poslouchají a skládají zkoušky z předmět& příštího studia reformova_
ného, pokud ovšem jsou zavedeny,
. Spolek posluchačů vydává čile přednášky.
V roce minulém vydal
prof. Petříka:
Nařízení z r. 1890, Měření úhlil. a délek, Uvod do polygonálních výpočtů. Vydává prof. dra Ryšavého: Vyšší geodesii, připravuje
k vydání prof. dra J. Svobody: Sférickou astr-onomii.
Počet členův
letošním stud. roce jest 50. Předsedou zvolen:
Svoboda Ant., jednatelem Mašek MirosI., pokladníkem Vávra J.
Končím přáním, aby ankety na letošní rok slibované byly jíž poslední a naše přání byla ještě letos splněna.
Přednesl: Svec.

Oprava. Ve článku "Doplňovací zaměřování u železnic provozovaných", "Z. V." čís. 4 z 1923 má státi:
Na str. 49, odst. 3. řádek 8 shora místo "s vnitřním (nepřevýšeným)", správně:
"s vnějším (převýšeným)". Dle toho jest opraviti i chybu v obr. 1.
(viz přílohu).
52, řádek 5 shora místo "obr. 2", správně: "obr. 5";
52,
" 24"
""§
420",
"
,,§ 850";
55, v odstavci 3. místo" y = o lX-S -180°", správně:
,,"'(
= ClIX- 00 -180°",
55,
3. místo ,,2 a; = 270 - Cl IX - s", správně:
,,2 a; = 270° - Cl IX _ 00", .
55,
3. místo ,,0; = o lX- s-900", správně:
,,0; = ClIX_00-900".
V obrazové příloze fig. č. 5 jest u os souřadnicových proměniti
znaménka - (minus) v
~p!us).
•

+

Za redakci zodpovída Ing. Jos. Rilžíčka. - Tiskem Polygrafie v Brně.
Nakladatel: Spolek československých 7.eměměfičfi v Praze.
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