lH06NíK X.

ZEMĚMĚŘIČSHÝ VĚSTlta
Napsal Fr. L a ud á t, měř. uch. komisař v Domažlieích.

Po osvobození Ruska z bolševické kletby jistě bude pokra<čováno v systematické hospodářské úpravě Sibiře ja:ko bohaté jeho
kolonie a není vylouueno, že i našim geodetům se naskytne vděčná
příležitost uplatniti se v těchto konuinách - zejména vguberniích
.nám nejpřístupnějších - Západní Sibire. Tato stať pojedná tudiž
ú. mapovacích pracích a mapovém materiálu "sibiřského měření",
které ~ Západní Sibiři bylo'.organisovAno,:Mimoto, je tato historie
zajímavá i s jinych hledisek. Tak na pr. je vJstrahou pro práci
I~!b'tťhtr'běz
vědeckého Základu. Látka je ěerpána mimo jiné
zejména z obsáhlého díla X. O. Osipova: "Ekonomiě{:)skijbyt gosudarstvenn,'ch kresťan."
Do ;'ydání měřickych instrukcí za Katehny II. v letech i754
a 1766 nebylo v Sibiři provedeno vůbec žádného měření. Mapy
Sibiře nebo její Vástí byly zhotovovány od oka podle rnístopisnych
znalostí lidí, kteří se o tuto zemi více zajímali. Sice již roku 1770 .
.byla v: Tobolsku založena škola ke vzdělání geodetů, ale první
status "újezdnych zeměměřičů(;, kteří téměř až do "sibířského
měření:: prováděli mapovací práce, byl sestaven tep'rYe r. 17.83.
Ujezdn}'m zeměměřičům vydaná instrukce sledovala tři cíle:
1. vyšetřiti plochu nejbohatší Uásti Sibiře,
2. nevměšovati se do stávajícího dosud způsobu držby po:zemkové a
.
.
3. možnost kontroly tohoto měření cestou povš~chného měření
Západní Sibire.
~oněvadž ale hlavně poslední bod nebyl 'dodržen, zejména
:že obvody jednotlivych měřickych operací byly nesouvisle' roztroušeny po celé tobolské gubernii tak, že vzájemná kontrola v..y.
..sledků byla nemožná, že do plánu nebo do zápisníku' nebyly zanášeny ani měřené délKY ani úhly, že při použití busoly nebyla
,deklinace vubec vyšetřena, staly se vysledky tohoto 'měřéní tak
bezcenn}'mi, že bylo koneuně za následujících měření zakázáno
používati jako. pomůcek vysledku prvního měření. '.
...
.
Po rozdělení Sibiře r. 1822 na Vychodní a Z;ípadid Sibiř
:byl sice sestaven novy status újezdnych zeměměřičů, ale poněvadž
byl nedostatek odborně vzdělanych místních sil, usnesl se r. 1823
Sibiří!ký výbor, aby předem provedli topografové hlavního vojenského štábu předběžné všeobecné skizzování. "Sibiřský
Výbor"
hlavně kladl duraz na to, aby novému měření předcházela astro-
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noDiická pozorování a aby byla položena trigonometrická síť. 'TotO'
rozhodnutí bylo potvrzeno r. 1826 a přikročeno ihned ku práci.
Předběžné skizzování rychle' pokračovalo a již r. 1830 bylo ukončeno topografické zaměření téměř třetiny Západní Sibiře, ovšem
bez asttonomického p3zorování a bez položení trigonometri~ké sitě.
Když však r. 1831 schválil Sibiřský Výbor návrh m vyměření
pozemkových účastků a na, příděl půd.y, započali r. 1832 opět
"újezdní zeměměřiči" s podrobným zaměřov;áním. Byly jim předány
plány a mapy z let 1826-1830. Použiti jich opět nemohli, poněvadž
základ: - astronomická pozorování a trigonometrická síť -:-:-jim
chyběl a mimoto byly pouze obvody volostí přesně zaměřeny, kdežto
vnitřní situace byla zobrllzena pouze od oka a tak zůstalo pouze:
při pokuse o detailní zaměření.
R. 1833 vznikla myšlenka osídliti Sibiř přestěhovalci z evropského Ruska. Nyní objevila se nutnost zaměřiti obvody již stávaji~ích obcí, aby volná půda: mohla býti přidělena přestěhovalcům.
Tímto zaměřením byla pověřena zvláštní vyměřovací komise r.1835založená. .Alejako všechny předcházející instituce' pracovala i tato
povrchně. ,S přílivem přestěhovalců stávala se nutnost, přesného
zaměření stále naléhavější, aby kolonisace se mohla prováděti účelně.
Tak konečně došlo r. 183S ke zřízení odborné orgauisace:
nazvané "Sibiřské
měření".
Když tato' instituce prozkoumala dosavadní mapový materiál,.
shledala jej úplně nedostatečným a zároveň bylo zjištěno, že mnozí,
jimž dosud práce nebo dohled na ni .byl svěřen, neznali ani matematiky ani měřictví. S úplně· novým -;- již, pátým - měřením
započato roku 1839. Z,a základ měření byl zvolen určitý magnetický meridián, nazvaný "Meridian Sibiřského měřenF'. Od něho byla
rozpoložena čtvercová síť po celém .prostoru Západní Sibife. Úhlo· .
měrnými přístrqji byly zaměřeny obvody volostí, na něž se při,..
pojovaly podrobnosti. Obvody jednotlivých obcí byly zvláště zaměřovány pouze tam, kde se jednalo o vyloilčení nových úČástků pro
přestěhovalce. Práce byly prováděny čistě technicky a systematicky
pod dozorem lidi s vyšším matematickým vzděláním (důstojníci
gen. stábu) a pod přímou kontrolou výsledků se skutečným stavem.
Proto byly veškeré měřené délky a úhly zanášeny do zápisníků.
:Mapybyly sestrojovány v'měřítku 1 angl. palec = 100 sáhů (1: 8400)
nebo jeden angl. palec = 200 sáhů (1: 16800). (Nyní se používá
podle. instrukce z r. 1911 měřítka 1 angI. palec = 50 sáhů pro
drobné plochy a jinde 1 angl. pálec = 100 sáhů.) Po zhptovení
map byla obyčejně dotazy u držitelů půdy vyšetřena jakost země.
Pouze v těch případech, kdy bylo očiviUno, že výpovědi držitelů
nejsou spolehlivé, vyšetřili sami měřiči půdu na místě.
'l'řebaže toto povšechi:lé měření bylo původně vybudováno
na jednotném podkladě, přece není tak jednolité jako na př. naše'
katastrálné plány. Funkcionáři "sibiřského měření" sice hnedsp'očátku vypracovali zvláštní měřickou. instrukci, ale instrukce byla
generálním gubernátorem pro Západní Sibit potvrzena teprve r. 1843.
V letech 1848-1851 byly asi měřické práce přerušeny a bylo
v nich pokračováno teprve r.· 1852. Nyni nebylo již pracováno
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podle instrukce z r. 1843, nýbrž jednak podle "Instrukce pro měřické práce v Západní Sibiři" vydané. r. 1847, jednak podle "Památní knížky prQ měřické úředníky ministerstva státního majetku", ,
vydané r. 185U. Hlavní rozdíl mezi pracemi před r. 1848 a po
r. 1851 spočíval v .tom, že nyní byly zaměřovány pouze obvody
volostí, kdežto vnitřek se mapoval od oka a že byla větší pozornost
věnpvána účastkum zpusobilým k osídlení přestěhovalci. Utrpěly
tudíž novější elaboráty na přesnosti a ztratily povšechný ráz. V r.1858
byla vydána opět nová instrukce pro "Sibiřské měření", ale v celku
se nelišila. od instrukce z r. 1847. '.ľouto instrukcí byly hlavně
zavedeny některé novoty v administrativě.Roku 1871 bylo' "Sibiřské
měřeni" zrušeno a na jeho místo zřízeno odděleni pro měření při
"Hlavní správě Západní Sibiře", řídící se instrukcí z r. 1858.
Ačkoli všechny instrukce předpisovaly použití trigonometrické
sítě, nebyla ani v jednom případě položena a dosud se používá při
měřeních hospodářské úpravy pouze orientace podle magnetického
meridiánu. Ba "Instrukce ku provádění zeměměřických prací pii
hospodářské úpravě ze dne 14. května 1911(' dovoluje také ještě
orientaci podle magnetického meridiánu bez ohledu na deklinaci.
Při posuzovini těchto lllěřiekých prací musí býti vzaty úvahu
,~~~.
Aby vlá.dl.tmóh1a -'Účelně'řidití kolonisaci, potřebovala znáti volné, osídlení schopné plochy a jejich hrubé rozlohy.
Nejednalo se tudíž dosud o přesné zaměření podrobností jako spíše
() projekty budoucího osídlenÍ. Tomuto účelu snad vykonaná práce
vyhověla. Přirozeno, že ku přesnému povt§echnémuzaměřeni muže
. dojíti teprve po trvalém osídleníl až se pozemková držba ustálí.
Resumé: Le lev er de plan et son origine en Sibérie.
Histoire rétrospective du lever de la planimétrieen Sibérie
occidentale jusqu'au début de la triang'ulation de la Sibérie ~n1838.
Exécutioú de Ja triangulation de la Sibérie jusqu'en 1871. A partir
de la mise au poi'nt clu méridien magnétique et de la triangulation
de la Sibérie un canevas carroyé était réalisé. Les circonierences
des groupes de parcelles étaient mesuréss a l'aide d'instruments
goniométriques. Les cart~s étaient établies a l'échelle de 1 pouce
anglais pour 100 toises ou un pouce anglais pour 200 toises.
Le lever de plan était lie a la colcinisationde la Sibérie.

V~stevnicový plán Lázní Lubačovic.
Geometr Emil F alt u s.

Lázeňský obvod Luhačovice zabírá okrouhle 200 ha malebného údolí Luhačovického po~oka (Šťávnice) s přítoky Aloiskou,
Gáborkol1 a Pozlovickým potokem se stráněmi převážně zalesněnými; počíná nádražím v katastrální obci Luhačovicích a končí
za Pražskou čtvrtí Jámským mlýnem v katastrálni obci·Pozlovicich.
Romantické to zákoutí, v_mnohotvárném kopcovitém terénu
a střídavém porostu, pusobí značné svízele měřícímu geometrovi.
Púvodní katastrální plán v měřítku 1: 2880 ukázal se časem·
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nedostatečn,)\ kdJ s oblibou Lázní Luhačovic vzrůstal stavební
rnch, množily Sf parcelace a stoupala cena půdy.
Roku 1911 dočkaly se Luhačovice nového katastrálního plánu
v -měřítku 1: 1000. Třeba jen litovati, že nepředcházelo důsledně
provedené ohraničení pozemkového vlastnictví. a trvalejší zajištění
.měřické sítě.
V souvislosti s vypracováním situačního. plánu provedeno
taktéž v)'~kové měření a to přesnou nivelací stanoveno 140 Yýškoc
vých. značek (kovové hřeby zasazené hlavně do' zdiva budov
a hranečníků) mimo sedm trigonometrických bodů, jež určeny
yýš!wy/>trigonometricky ze zenitových vzdáleností. Výšky vztaženy
k hladině Jadranu.
Jak snadno bylo tehdy. možným získati nutn)' v)'~kovST
(vrstevnicový) plán lázeňského. obvodu s nepoměrně menším vydáním a námahou, jest na bíledni.
Nutnost výškového plánu jako. nezbytného podkladu plánu
upravovacího (regulačního) byla již dávno před válkou v zájmu
lázní očividna. Mohl býti také vítanou pomůckou tamější stavebJlí
správě pro hrazení bystřin, pro stavbu údolní přehrady, nezbytného
vodovodu a kanalisace. Uskutečnění, vodovodu protáhlo se do
roku 1920 a projekt kanalisace bude účelně vypracován až po
předlož~ní nepostrádatelného plánu upravovaclho (regulačWho). Náběhy k vypraco+áni regulačního plánu Lázní Luha50vic tu hyly,
ale hyly tak velkolepé, že nemohly býti uskutečněny.
Konečně po válce přikročeno vážně k, řešení této palčivé
otázky. Moravským, zemským výborem původně povolené úřední
vypracování polohopisného a regulačního plánu Luhačovic' r. 1919
obmezilo se v dohodě ,se zástupci obce a lázní na vypracování
vrstevnicoyého plánu lázeňského obvodu. Byl to kolega' J. Peňáz,
nyní přednosta měřického' oddělení stavebního úřadu města Brna.
tehdy ještě v ~emských službách, který pověřen" byl prvý tímtó
zajímavým, ale také obtížným úkolem a dociliľtéžuohody s obcí
v rozsahu praci.
.
,
Když kolega Peňáz nastoupil místo u města Brna, převzal
pisatel tohoto článku započatépráce a ,dokončil je po přerušení
až na jaře roku 1921.
"
.
Mimo hotového vrstevnicového plánu' ~aměřeného úse~u převzaty kolegou opatl·ené. kopie na tuhém papíře větší části lázeň'" ského obvod~ v měřítku 1: 1090, jež byly výbornou pomůckou
pro skizzováni.
;j..
Hotová výšková síť hyla ovšem, velkou úlevou podrobného
výškového měřeni a účelně rozšířena o' četná tachymetrická ,stanoviska,. tvořila pevnou kostru v bohatě členěném terénu.
Ze na 10°/(1 původních výškových značek porušeno a zničeno
v osmi letech,' jest ovšem smutným úkazem, ale zárovéň výstrahou
pro ~ehospodárné děleni a odkládání souvislého měření. .
Za tachymetrická stanoviska použito zaražených kolů a kam~nů hraničních i, nahodilých. Že tachymetrické stanovisko je
netoliko možné, ale také velmi výhodné v okně prvniho· poschodí .
~ na střeš~ jednopatrového domu, bylo taktéž v Luhačovicich
dokázáno.
.
(I'okračovállí).
J.
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Zpl;ávy literární.
Dr. techn. Aug. Semerád, Ptíručka praktické geometrie,
o dil I.a II., stran 523, n:íkl. Jednoty čs. matematiků °afysikí:l v Praze 1921,
cena pro členy Jednoty 58 K, pro legionáře-studenty 65 K a pro nečleny
72 K mimo poštovné.
.
.'
.
Autor si vytknul za úkol podati na~í technické ve' ejnosti str u lino u
příručku,
která by rychle a povšechn,ě
orientovala v zeměthěřické
látce s poukazem na spisy nebo podrobnlljší práce o jednotlivostech geodetických.
Proě nepojal v program spisu i metodú nejmenších čtverců
a měřickou fotografii cdtlv.odnil v .předmluvě.
'~
Tím jest 1 dáno stanovisko prQkritické nRz:niní na zá služnou jeho práci.
{Rozdělcní
jeho spisu odpovídá zásadně povaze plOjednávané látky,
a~e jest jiné, neZli jsmezvykh
nalézali. Autor totiz rozeznává jen prvky
měřické
a metodY'IllěHcké,
beze úeIi.í na situaci a výšky, jak
bývá dosud pravidelným zvykem. Toto nové po.;etí látky jest snad nejvšeobecnějším,a
autor svým' zpracovl\ním dokázal, že se dá také zcela
dobře připustiti,
V měři ckých
prvcích
probírá po všeobecném rozboru látky
apo
v:ytknutí základních pojmů v hlavních rysech míry 'a váhy. zákony
chybove, poml1cky počtářské, souMstky strojIL a pI'ístrojů dle účelu, jemuž
slouží, měření délek a úhlů sbílých i prlm('nlivých, vodorovných a sviblých.
Hlavní tuto uvedené nadpisy. ovšem l"Ozvádí. na I'Rdu podrobných statí
dalších,slla%e.lle~oda.ti'Veškeru',látku
se zhuštěnou stručncsti, alepl-e~>tak
!<l.!.P:JJi.~v~~6fio právě přip6rtěťi~úse~nR. forma' přll'učky. Ve snaze po pře-m"eifil a úplnosti setk:iv:íme se míbty i ,'< ]1Hpady, které nebývají obvyklí
v nižší geodésii. Je to na pr·. měl-mli délek invarovými drÁty nebo trigonometrická met. zmimého geooetického myslitele Ant. Tichého ve Vídni
(vI. v Tullnerbachu u Víoně). Ale pojetí těchLOzpLsobů dlužno jen schvalovati,
nebot i vnižšígeodébii
l)Otřebujeme někdy jemn~och metod pro mi"ření délek.
:Měření úhlů je~t obsáhle 1Jodáno i po stdnce praktické.
Zpracování
zápisníku úhlových jest tam tak 'upraveno, jako dosud v žádné jiné naší
učebnici.
)1e to dym ě řic k é obsahují zmínku o zaměřování .ieonotlivých částíc
nebo jejich skupin metodoupoi'adnicovou,
potOl)1da1f;í metody čí.elné Vro
rozsáhlé poměry: triangulaci,
polygonisaci a podrobné lllěl-ení rozsáhlych
ploch, dÁle metodu gl'afickou (stůl), sebtrojovállí polohopisných pIha
se
'všemi nutnými pomůckami a praktickými postupy.- Metody měr'ení situačního
uzavírá konečně' plochoměrství.
Pak následují metody měření výškového:
geometrická nivelace, trigonom. měl'ení výšek, barnmetrické stanovení výšek
a tachymehie,
Na konci jsou pak účelně
pl'ipojeny v základech. metody
topografické s popisem map a metody vytyčovarí, jako: přenášení projekta
do přírody, vytyčování přímek aoblouktl.
I tento druhý oddíl jest propracován s předešlou dfikladností a vyniká místy velmi cennými příklady (vyrovnáni sOl1l'lIdnic,vyrovn. nivelace
města Třebíče a j, v.). Pokud tachymetrie se t)'ká, doporu(',ovali bychom
přibrati také modernější postupy *), nezli jest jen původní Moinotův.
Zpracování látky vyniká velmi pečlivl' volen)'mi a hojnými pří kll!ody,
které jsou dopodrobna propracovány,
názornými a vzornými obrázky,
grafikony . a. zvláštními tabulkami, které zn~ízol'l~lujírozsáhlé práce geod.
v našem státě (triangulace, .nivelace 1. ř. a p.). Nejsou to tedy jello'Schemata,
jak bývá v učebnicích obvyklo, což jest velikou předností díla .
. V příkladech docházi hojného povšimnutí setinné dělení, jehož se
autor vřele zastává odedávna u nás, a také zcela právem.
Citování
li t e r l\ t ury knižní i časopisecké jest o b sáh) é,místy
az vel mi p o dr o'bn é, a tím neobyčejně cenné, ze jest uvedeno vždy na
pat ř i č n é m místě, nikoliv celkově na konci knihy nebo jednotlivých statí.
Autor tím usnadňuje velmi speciální
studium
zvh'ště (',tenáři méně
orientovanému,
a' z této příčiny bude dílo prof. Semeráda vždy hledáno
všemi,
kdož se věnují povolání zeměměřickému stále TI'ebo i jen příležitostně.
'
*) Viz sk 139-158, 478-483 a uvážiti jest účel přírnčky.
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Dl', Semerád.

Velikou cenu vnitřní nemohou ovšem zmenšiti tu a tam malá nedopatřeuí slohová, jakož i sporá nedopatření věcná, která uklollzla i pře3
bedlivou korekturu.
Kdo mli zkušenosti spisovatelské,
nediví se jir,n.
Upozorňujeme jen mi malé smyslové poruchy, zavin~né přehléduut1m.Tak
na př. na str. 221. v oddílu 140. jest uvedena busola či magnetká, nebo na
str. 467. poslední odstavec zní: Tachymetry jsou v podstatě universální
stroje, opatřené busolou a pří p ad n č nivelační l,ibelou.
'
Vedle seriosní práce autorovy nelze neuznati také i zásluhu "Jednoty
č. matem. a fysiků v Praze",
která umožnila obohatiti právě v době
hospodářsky nesnadné naši gcodetick JIl literaturu o velmi' cenný příspěvek.
Stejně i Polygrafie brněnská dala si záležeti na vzorné úpravč knihy.
Dr. Tich)'.
Recense.
Photogrammetrie.
Napsal Dr. H. Liischer.
Vyšla
ve sbirce "Aus Natur und Geisterwelt" u fy B. G. Teubner, Berlín.
V uvedené publikaci snaú se autor podati co možno přehledně u nás
poměrně mlHo známou látku o fotogrammetrii.
Způsob vypsíní je prostý,
přístupný i laikovi, u něhož ovšem se p"edpokládá znalost základ& věd
exaktních. .
•
V o ddil.u I. po kdtkém
historickém úvodu popsán je význam
fotografické komory co úhloměrného přistroje. Na to pod'ín popis některých
typů fototeodolitu a kompar ítoru a přip<ljen výklad o řešeúí trigonometrickych úloh pomocí fotogra.mmetrického zjištění úhlu (protínání vpřed, nad).
Ke konci tohoto oddílu uvedeny principy stolové fotogrammetríe, její užití
v~ria~~m...
,
Odd íl II. ob1rá se stereofotogrammetrií.
Zprvu sklzzuje autor základy prostorového vidění a přech ízí k teorii ste,·eofotogrammetrie. ,Jasně
rozvinuje řešení stereo-úloh v případech: 1. normálním (osy optické kolmé
k základn~ a mezi seboIl paralelní); 2. stočeuém (paralelní osy jsou k základně šikmě stojící); 3. obecném (optické osy jsou šikmé k základně a mezi
sebou buď konvergentní neb divergentní). Ve stati o teorii chyb doložena
je řada vhodných přikladů.
Nit to následuje vylíčení celého p09tupu při
měřeních stereofotogrammetrických
v poli a v kanceláři a popis strojů (fototeodolit, stereo komparátor, stereoautograf)
a mctod pro výpočet souřadnic
jednotlivých bodů (počtářská, grafick:i a mechanická). Oddíl II. uzavřen je
úvahou o upotřebitelnosti a předuostech stereogrammetrie.
Odd í 1 III. jedná o letecké fotogrammetrii, jíž autor věnuje třetinu
své knížky. Sestává pak oddíl tento ze dvou partií: první probírá využití
leteckých snímků pro doplnění sbíva.jících map (Fliegerbilderauswertung),
,dmhá pak naznačuje základy leteckofotogrammetrického
vJměřo~ání (Luftbildmessung). V první Oástl uveden projektivný vztah meZl sn~mkem rovin"
ného kraje a mapou a popsána metoda "papíro'čých proužkŮ.", perspektivních sítí' a mechanického "napravování" šikmých snímků pomocí přefotografování snímků do horizontální roviny. Autor uvádí praktické způsoby ke
grafickému a empirickému řešení úloh leteckofotogrammetrických
(určení
výšky letadla, sklonu a otočení plotny, orientace snímku ze tří obrazli bodli
známých v mapě, kartirov,iní z leteckých snímků pom:)cí půdorY3u a
nárysu~atd.).
Cást dmhá stručně vypisuje metody, jiénž užívá letecká fntogrammeťrie k sestrojení map topografických pro celá území, jsou~li známy
prostorové souřadnice Mpoň tří trigonomctrických
bodli, jež zobrazeny
jsou na snímku.
Kniha uzavřena je projevem naděje, že nejbližší doba přinese lete~ké
fotogrammetrii
krom teoretického vybudování nové cenné praktické výsledky a dokáže důležitost této nové metody topografického vyměřovJ.ní.
Shrnujeme: kniha ,1e psána stmčně, ale obsažÍlČ, vyhýbá se detailům,
takže podává skoro tresť nauk fotogrammetrických. Je sestavena povolaným
odborníkem, který jest vědeckým spolupracovriíkem internacion41ní "Stereografik'-Zentral,e" a 'při tom praktikem, jemuž světová válka dala přiležitost
''Při vídéňiíkém voj. geogr. ústavu pracovat 'za války velmi intensivně.
Kniha, zaslouží plné pozornosti i českých geodetU..
Ing. Jos. Rflžička.
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Vyšlé knihy.
LH9grafované staH z přednášek prof. Pe tří k a:
.
1. U vod do katastru
daně pozemkové
Kč 8'50. 2. Uvod do
:polygonálnich
a trigonometrických
výpočtů
Kč. 10'-. "3. Zákon
z r. 1883 o evidenci katastru
Kč.8·50. - 4. Scelováni pozemků Kč. 13'-.
,TJ. Nařizeni
z r. 1890 I{,č. 14·~. Doporučujeme tyto pěkně psané litogra:fie k hojnému studiu.
Tec hn ický o hzor 1921:
Str. 167. Dr. K. Kučera:
Nutnost a prostředky demokratisace
"Vzdělání.
,
W. Schweydar:
Lotschwankung und Deformation der Erde durch
Flutkrafte. Zentralhureau d. int. Erdmessung. N. F., Nr. 38. Berlín 1921:
Stankiewicz.
i
R. Dietzius: Ausdehnung der Korrelationsmethnde und der l\'Iethode
<der kleiusten Quadrate auf Vektoren. Vídeň 1916: HOIder.
'
Prof. Ing. Lohse:
Der Aushau des technischen Hochschulwesens.
Deutscher Ausschull fiir techniscbes Schulwesen 1921.

Nové knihy.
Daniel L. Hazard:
Results of ohservations madeat
the United
cEtates Coast aud geodetie Survey, 1\1agnetie Observatory Dear Trescon,
Ar,izuna, 1,,917an"d 1918. Washin,g ,t,o,n1921. S. Nro. 155.
Chades
H. Deetz: aod •Oscar S. Adams:
Elements of' map
Jl~Qj~~etron;WáBhington 1921. S. Nro. 146.
"
,
Oscar S.' Adams:
A studny of maps projektions in generaJ.
'Yashinton 1919. S. Nro. 1913.
Clarence
H. Swick:
Modern methods for measuring the intensity
{jf gravity. Washington 1921. S. Nro. 150.
Earl Churek:
Triangulation in Rhode Island. Washingťon 1920.
S. Nro. 121.
.
.
Walter
F. Reynolds:
Relation betwecn
plane rcctangular
-<:oordinates and geographie positions. Washington 1921. S. Nro. 159.
Daniél L.Hal;ard:
Results of magnetic ohservations made by the
United States Coast and geodetie Survey 'in 1920. Washington 1921.
.8. Nro. 161.
,
Oscar S. Adams: Latitude developements eonuected with geodesy
and eartography~Washington
1921. S. Nro. 143.
_
.

Knihy vyšlé 1921 v EncyclopéJie Sdentifique

Octave Doin, Paris. ,

Paul Cle~get: Géographi~ économique: Exploitation rationell~ du
,globe. Cena 8·50 fr.
'
.
L. P. Clerg: Applieations de la Photographie aérienne. Cena 8'50 fr.
J. Raibaud:
Instruments optiques d'ohservations et de mesure.
"Cena 8'50 fr.
I
R. de Montessus et R. ďAdhémar:
Calaul numérique. Opérations
.arithmétiques et algébraiques, lntégrations. Cena 8'50 fr.
A. Barriol: 'réorie et pratique des Opérations financieres. Cella 8·50 fr.
Raoul Bricard:
Géometrie descriptive. Cena 8'50 fr.
Tb. Saconney:
~létrophotographie. Cena 8'150fr.
M. Emanaud:
Géometrie perspective. Cena 12 fr.
L. Lecorm:
Dyn,amique appliqué. Cena 28 fr.
.
J. R.aibaud: Technique de l'Aéroplane. Cena 8'50 fr.
J. Andra(ie: Chronométrie. Cena 8·50 fr.

journal des Géometres-Experts

fral7fais 1921.

Str. 264. E. Prénot:
Nouveaux procédés "1šraphiques pour la
.-compensation 'des cheminements topométriqlles.
Str. 272. T. Gendre:
Remarque sur le levé :i. la planchette ct la
Taconstitution fonciere.
.
Str. 296. Ducroix:
Emploi des Coordonnées dans les Travaux
.i1'arpentage.
.
Str. 301. Raguet:
Le sitomeťre.
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Zeitschrift

fur Vermessungswesen 1921.

Str. 253. L. Schupmatin: MechanischéEinrichtung
und Gebrauch>
. aeť 1\led~alfernrohre mit einfachem Spiegel.
.
Str. 259.. A. Sonnenfeld: Zwolf oder neunFehler
fUnfter Ordnung .
. bei Linsenfolgen mit Rotationsflachen; die zu einer Achse symmetrisch liegen.
,
Str. 273. Coradi:
Polarkoordinatograph.
Refen\tdle
A. Sta,erkle .
.'
Str. 278. Dr. M. Zeller: Ein nener Distanzmesser ±ur topographiscbeAufnahmen. (Bern, A. Schmidt & Cie. 1921. Cena,3 fr.)
H. Liischer: Ermittelung
([er Punktlage hei stereophotogramm':
metrischen Aufnahmen mit bOl'izontaler Kammeraachsen.
Str. 673. P. Epstein: Neue Abteilung der Grundformeln fur die'
ebene konforme Abbildung. spha.rÍsch rechtwinldiger Koordinaten.
Str. 705. Hesse: Das neue Dreiecks- Rnd Polygonnetz von Stockholm.
Str. 720. Dr. Pferdekiimpfer: HefOl;mbestrebungen im holandischen
Katasterwesen.

Astronomische N achrichten:
Čís. 4863. Prof . .T. D. Kow.atscheff:
Untersuchungen
iibér dieVariation der Schwerkraft in Bulgarien nach Beobachtungen lim Hypsometer und Quecksílberbarometer.
'

Allgemeine Vermessungs-Nachrichten

19:11.

Str. 645. K. Ludemann: Einige :\Iitteilungel1 liber c1ie Entwickelnng:
des Geologenkompall in Deutschland.

Zprávy veřejné služby technické 1921:
Vliv drenáží

na zlepšení půdy podrobuje rozboru Dr. teclm_
R. Janota v ě. 21. "Zpráv veřejné služby technické" (administrace v Praze II .
•Jeruzalémská 11) na základě zkoušek provedey.ých pedologickým oddělením.
technické kanceláře
zemědělské rady pro Cechy. Jlrosondováním poloh
drenovanýeh a nedrénovan)'eh na území vodního družstva v Ovl':írech u Kolína.
byly získány vzorky pildy, jež byly podrobeny rozboru fysik:ll~imu a
mechanickému. Výsledky rozboril byly sestaveny graficky. 1\1ethodou tou.
lze se pí'esvědčiti o stupni zamočení poloh nedrenovaných a vystihnouti
změny fysikálního stavu pildy vlivem drenáží .• leť známo, že hlavní a trvalý
účinek drenáže spočívá nejen v rychlém odvedeni přebytečné vody z půdy,
n)'brž'i ve zk,přeni se ve zlepšené propustnosti pi'ldy. Po provedení většího
počtu pokusu bylo by možno vyvoditi jisté závěry o stanovení rozchodn,
a hloubkv' drenáže.
Využití vodních sil v Čechách. O dilležitosti výstavby' vodních
děl bylo v deIiním tisku často referováno, avšak nebyla dosud s veřejnosti
sdělena data, co vlastně na tomto poli bylo vykonáno a které další práce
se připravuji.
.
,
V čísle 23. "Zpráv veřcjnéslužby
technické" j~st obsažen přehledn'ý
výtll:.h ze spráyy zemského výboru o projektovaných
hydroelektrárn:ích.
na Svarcavě, .Jizeře, Malši, Sázavě; Kamenici,' Divoké Orlici, Doubrav-ěa
Ohři, jejichž celkový roění vykon b,ude asi 111 milioníI K. W. hodin. Ve
stavbě jsou hydroelektdrna
na Ze1ivce u Sedlie.e o ročním výkonu
6 mi!.ioncl K. 'V. hodin o nákladu J'ozpočteném okrouhle ua 261/2 milionfl
korun a (Hle hydroelektrlírna
na Svarcavě nad Kaplicí o roěnim výkonu.
5, 663.000 K. W. hod: a nákladu asi 12 mil. horuu. Největší výkon budou
vykazovati projektované elektrárny na Jizeře nad Železnýin Brodem
u Mělníka na SlÍzavě, a to po 17 milioni't. K.
hodiu ročně.
Zadání nouzových silničních staveb v Čechách, prováděných
se státní podporou, podléhá od nynějška schválení dohléc1acích úřadEt
(zemské správy politické, zemského spravního výboru).'
'.
Toto dí:iležité ustanovení jest obsaženo ve výnosu ministerstvll>.
vllře.iii:Yeh prací ze dne 10. listopadu t. r. uveřejněném v čís. 23. uředního
čaBOllÚl\l,~Z~rávy veřejné služby technické".
MinIsterstvo poukazuje tu
k.e· spor&m'Je,Ž;vznikaií
pro neúplnost nebo nejasnost zadá vacích smluv
mezi samósprtvnýIni sbory jako stavebníky a mezi podníkateli silničních:.
staveb.

'V.
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a.
1

· Aby se takov)rm sporlim pře'dešlo a mohlo býti čeleno neoprávněným
požadavkům, ukládá se úřadům, jimž přísluší provádění stavebního dozoru,
aby- dodatečně zjistily,zdalí zadání bylo správně provedeno a odpovídají-lí
pnslušné smlouvy obecně uznávaným zásadám. Napříště činí se ,předchozí
schválení zadání podmínkou
k udělení
státnl
subvence.
Upozorňujeme na toto důležité ustanoven.í okresní výbory a obce,
jež hodlají se ucházeti o st;ítní podpory k silničním stavbám.

Zp~ávy ze sbom zákonodá~nýcb a úřadÍ'l.
Nařízení vlády republiky Československé ze dne 10. listopadu 1921.
jíniž Se provádí cís. nař. ze dne 14. března 1917, č.130 ř. z., o oprávnění kit
,

používání názvu "inženýr".
(Viz Sbí.rka zlik. a nal·. státu čs., ročník 1921, částka 102.)
Na základě § 8 cís. nař. ze dne 14. března 1917, č: 130 ř. z., se naHzuje: .

§ 1.
O přiznání názvu "inženýr" mohou se uchizeti příslušníci stlau československého (s obmezením v § 2. č. 2. tohoto nal:'ízení} u ministerstva veřejných prací (v§§3
a 5 cit. cís. nař.).·
.

§2.
o prlZnUDl názvu "ínženýr" nutno l1010žiti:
1. rodným (křestním) listem;
2. domovsl$Ým listcm, prokazujícím domovskou příslušnost do některé
obce v té části Ceskoslovcnskú republiky, ve které platí cís. nař. ze dne
14. břczna 1917, č. 130 ř. z.;
, 3; průkazem o tom, že uchazeč skončil svá studia před účinností cÍs. •
nař. ze áne 14. Mczna HU7, čís. 130 ř. Z., t. j. před 1. kvělnem 1917, a to~
a) buď jako řádný posluchač vysoké školy technického směru a že složil
s úspěcheln zkoušky z hln\'ních předmH& dotyčného odboru,
,
b) aneb na odborné škole sta,'ební, pak vyšší prlimyslové škole smčm
mcchanicko-tec hnickéh o, ele ktro- technického, C oomicko-technického
ncbo textilně-technického
nebo na těmto odbornč aspořl rovnocenném
ústavě (§ 3 tohoto nařízení),
,
c) neb že alespoň započal sv,; studia před 1. květnem 1917 na takovéškole odbornó li. složil zkoušku· dospělosti s vyznamenáním;
4. prlikazemo
praktické činností a jejím trvání hodnověrn)'mi vysvědčeními s připojeníni popisu běhu života (.curriculum vitac};
5. všelikými jinými vlastními doklady (publikace, projekty, neb jinépráce vlastní), svčdčícími o stupni odborného vzdělání uchazeče, jakož io jeho
samostatném nebo vedoucím postavení v praxi odborně-technické.
Zaměstnanci úřadi't veřejných předldúdají žádost za přiznání názvu
"iniiíenýr" cestou služebnÍ. Dotyěné Ílřal1y jsou pak povinny řádně doloženou ,
žádost co do správnosti údajľl přezkoumati a potvrditi a na to předložiti
ministerstvu veřejných prací (§ 1, tuhot~ nařízení).
§ 3.
Odbornými, v § 5 cís. nař. ze dne 14. března 1917, ě. 130 ř. z., zmíněnými školami stavebními a vyššími školami průmyslovými směru mechanicko-technického, elektro-technického, chemicko-technického nebotextilně~
technického a školami těmto odborně rovnocennými jsou:
1. Ško ly prdmy slo\'é:
vyšší škola stroj~ická státní prumyslové školy v' Pal'd~bicích,
vyšší škola strojnická a vyšší odborná škola stavitelská české a německé st,ítní prlimyslové školy v Plzni,
vyšší škola strojnická, chemick,í a vyšší· odborná škola stavitelská
státní pr&myslové školy v Praze,
.
.i.-!.
.
vyšší škola. strojnická a vyšší odborná škola stavitelski české a ·německé st:itní průmyslové ško,y v' Brnč,
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vyšší odborná. dkola pro textilní prilmysl pří německém státním učebném ústavě pro textilní pr&mysl v Brnč, ,
.
vyšší odborn-i, škola pro textilní pr,olmyslpři státním uěebném ústa vč
pro textilní průmysl vAši,
- ,
vyšší škol>t strojnickt
chemlcld
a vyaší odborná škola stavitelsk á
státní prumyslové školy v Liberci,
vyšší o:1dělení strojnické st~ítní průmYdlové školy v Z,íbřehu.
Z·e ;; ko I 'p r ů mys lov Ý c hpa

tříd

á I e tI o u v e den é k a t e g o ri e š k o ly: _

vyaší od,lělení strojnické
a elektro-techni~ké
technologického
průmyslového mnsea ve Vídni,
,
vyšší oddělení strojnické
a vyšší odborn-i škola shvitel~k í 'státní
.,průmyslové školy ve Vídni 1.,
vyšší oddělení chemické stUní pr&myslové školy ve Vídni XYII.,
vyšší odborn'i, škola stavitelská sUtní průmyslové školy v l:!olnohradn,
vyšší oddělení strojnické
státní pl'&my,lové školy v Celovci,
vyšší oddělení. strojnické
a vyaší odborná škola stavitelská
státní
průmyslové školy v .Terstu,
vyšší odborná škola stavitelská
st:ítní průmyslové školy v Innomostí,
vyšší oddělení strojnické, chemické a textilní stHní průmyslové
školy
'V BíIsku,
vyšší oddělení strojnické. chemické a vyšší odborná škola. stavitelsk:i
státní prumyslové školy v Krakově.
.
I

2. Zemědělské

školy:

hospodářská
akademie v Táboře,
hospodářská
akademie v Libverdě-D~ěínč
a
hospodtřská
akademie v Košicích.
Studium na v.vsokých škol~ich technických,
částečné neh na, t. zv.
kursech, pokud neodpovídá. ustanovení § 3 cit. cís. nař.~ posuzuje se podle
§ 5 téhož nař.
.
"
Pokud by šlo o ab301vov,íní jiných odborných
škol cizozemských,
vyŽ<í.dá si ministerstvo
;veřejných pl'l1cí posudek příslušného
ministerstva
o tom, jsou-li tyto školy r,)Vnocenné se školami odbornými, právě uvedenými.
§ 4.
,
Absolvovánim
vy3ších škol pr&myslových
(§ 3, č. 1, tohoto nař.)
rozumí se složení zkoušky dospělosti. Pokud by se je:'lnalo o žadatele, absolvovavěího některý
odborný ú3tav, na kterém di'Íve zkouška dospělosti
-zavedena nebyla, rozumí se úplným absolvováním
již řádné dosažení absolutoria.
Absolventy
hospodářakých:
akademií v Táboře, v Libverdě·Děěíně
li, v Košicich jsou ty osoby, které absolvovaly
tato učiliště jako řlldní posluchači a dosáhly absolutoria na zá.kladě zkoušek sem.estrálních,
pokud se
týče odborových v době, kdy 'žádné další zkoušky na ústavech těch. zave·
deny nebyly, aneb které dosáhly diplomu, vykonavše s tíspěchem zkouškll
diplomovou.
.'
.
. §

5.

Praktickou činnost (§ 7 tohoto nařízení) dlužno prokázati věrohodnými vY3věďčentmi z\1.mč~tnavatele. Na praxi tímto zp&sobem nedoloženou
nebude vzat zřete!. Tato činnost poěít:í se teprve od doby úplného absolvov}íní -studií.
§ 6.
Válečná služba vojensk,i v techTJ.ickém oddílu při technických pracích
maže býti uznána a vpočtena
do doby praktické
činnosti za podmínek
:§§ 3 a 5 cit. eís. nař.
.
§ 7.
VedouCÍm nebo samostatným
působením (§ 5 cit. cís. nař.) rozumí se
taková prakti<ad
činnost, jež dokazuje schopnost úspěšného veden~ nebo
samostatného pil.sobení na poli odbomě,teclinickém
vůbec béz cizí pomoci,.
za všestranné zodpovědnosti za výkony vlastni i podřízeného
personálu.

1922/10

_

§

pr1'tka~y o praktické
Illebude brán zřetel.
Níl

8.-

ěinno3tí, jež sio;lpnují

co clo vykon'l.né praxe

§ 9.
Pokud maji býti uznán'], vywědčení
o praktické
činnosti, vydamí
zaměstnavatelem
neoab:>rníkem, t. j. zaměstnavatelem
jenž nepřináleží ke
stavu technickémll jako žadatel, rozhodne mtnisterstvo veřejných prací, jež
si muže k tomu úlíelu opatřiti vhodným způsobem potřebná další vysvětleni
nebo vyjádřeni.
§ 16.
Při ministers;vu vařejných prací zřídí se poradní sbor, který na Zfíkladč nestranného" pJdrobnéhoa
o:1bJl'né.ho přezkoušení a posouzení žádosti mu bnde podlívati posudky a n'Ívrhy o jednotlivých žádostech k volnému uvážení a rozhodnutí.
§ 11.
Tento poradni sbor se skládá:
1. ze dvou %ástupců ministerstva
školství a národní osvěty, a to
jednoho za školství vysoké; druhého %a školství odborné,
2. z jednoho zástupce ministerstva zem3děl!3tví,
3. z jednoho zástupce vysokých škol technickvch,
4. z jednoho zistupee vyšších škol průmyslových,
5. z. jednoho:.á.~pCe
vYilokýc~ škotzemědělských
a lesnických,
.. ' .. ili.~~~fm.zá8lttpCe.milli8tti'r,st'm.,
nna11cí .(evidence katastru daně

,.,·~titive),

7. %jednoho z'Ístupce miuisterstva železnic,
8. z jednoho zistupce technického sbJl"U ministerstva.národni
obrany,
9. z jednoho Z!Í!3tupceinžeu.frské komory pro republíku·Ceskoslov~nskou.
10. z jednoho zástupce ministerstva pošt a telegraťů (pro obor slabých
proudil).
Zástúpce ad 3., 4.. á. a 8. jmenuje po n'ÍVrhu re30rtllího ministersh'a,
~istupce ad 9. po nivrhu představenstva
inženýrské komory pro republiku
Ceskoslovenskou
ministr veřejných prací.
'I'ito zástl!pcové musí míti své bydliště v Praze nebo v nejbližším
pražském okolí. Clenstvi v poradním sboru iest funkcí čestnou, nehonorovanou.
§ 12.
:Poradní sbor zasedá min,isterstvu veřejných prací pod předsednictvím
ustanovenéhoúředníka
tohoto ministerstva. Usnáší se nadpoloviční většinou
'blasů .na základě řádně zpracovaných
'a připrav'ených
zpráv příslušného
l'eferenta ministerstva veřejných prací.
• , Př~ vrJvn?sti hla~il rozh::Jduje hhs pře-lsedajícího;
referent se hlaso'VanI nezucastnl.
§ 13.
Poradní sbor může se usnášeti, jen je:li přítomna alespoň polovinn.
jeho členu (§ 17) a nileží-li alespoň jeden člen sboru k technickému oboru
:žadatelovu.
Usnesenýposudek,
jakož i p::Jmer hlasů, kterým pJsudek byl schválen,
.zapíše se ihned do zprávy referentovy a podepíše předsedajícím.
Tento návrh předloží se ministerstvu veřejných prací k rozhodnutí.

v

§ 14.
O přiznání práva ku použív'ání n~vu "inženýr" vyrozumí se vedle
:žadatele ministerstvo školství a národní osvěty, po případě i ministerstvo
-zemědělství, všechny politícké úřacly druhé stolice (zemské politické správy
·v Praze, v Brl1ě a v Opavě, úřad ministra s plnou· mocí pro správu Sl ovensk.a, civilní správa Podkarpatské
Rusi) a inženýrská komora pro republiku Ceskoslovenskd'u. která povede seznam takových
osob v patrnosti.
Stejný seznam veie i ministerstvo veřejných prací a ministerstvo školství
;a národní osvěty, po případě i ministerstvo zemědělství. Odoby, jimž náze .•.
",inženýr" byl JIŽ dříve pHzn?tn, mají povinnost, pokud se tak ještě nestalo,
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předl~ži~i přísluš~é rozhodnutí
doplnem. seznamu.

ministerstvu

veřejných

P4'wí k záznal\lu a:

§ 15.
Nařízení toto nabývá účřnnosti dnem vyhlášení, provede je ministr
veřejných prací v ,lohodě s ministrem školství a mírodní osvěty a ministrem
zeinědělství.
Současně pozbývá platnosti vyhláška ministra ,veřejných prací ve
srozumění s ministrem kultu a vyučování a se správcem ministerstva ()rtlY:
ze dne 26, března 1i117, Č. 133 ř. z.
'
Dr. B·eneš v. r.
Černý
v. 1".
Jlabrman
v. r.
A. Novák.v.
r.
Snímek
v. r.
Dr. Dolanský
L. Novák
v. r.
'ručn;" v. r.
Staně k v. r.
Srbit v. r.
Dr. Dérer
v. r.
Dr. Šrohát
v. 1'.'
Dr. Vrbensk:Í'
v. r.
,
Dr. ~Iičura
v. r.

453.
Nařízeni vlády republiky Československé ze dne •. pj.osin.c~192(~
kterým se doplňuje nařízení minísterstva financí ze dne 11. června 18831Č. 61 .ř. Z., provádějící zákon ie dne 23. května 1883, Č. 83 ř. Z., o evidenci;
katastru pozemkové daně.
Dle z,íkona zc dne 23. května 1883, ~. SS'ř. z., se'i'l.afizuje:
ČLínek
1.
ze· dne 11. června 1883, .č. Ul ř. z.,' se taktodoplňuje na přechodnoudohu
do HO. záÍ'Í 1922:
"
1. Pokud jde o zaměření díleŮ.parcel přiznanýc11 dlouholetým drohným.
pachtýřům ve smyslll § 20 zákona. ze dne .27. května 1919, ě.• 318 Sb, z.an.,.
o zajištění půdy drobným pachtýřľlm, nemají platnosti ustanoveni č. 2. až \
4. a pl'vní věty .č. 5. uvedeného parngrafu.
.
2. V okresech, ve kterých pro hromadnédčlení
1ffita5trál:Ílieh parcel'
při prov,ídění onoho z:ikona nemohou býti včas měřické pdce provedeny
a ke knihovnimu z,ipisu nutné polohopisné plány zdělány civilními geometry
neb inžen)TY nebo státním úřadem, vypraveným techníckými orgány dle
císařského nařízení ze dne 1. .června 1914, č. 116 ř. z., budou povinni na;
dožádáni soudu mčřičští úředníci evidence katastru danč pozemkové děleni
zaměřiti a nákresy vyhotoviti.
.
Práce ty mají pl'ovésti v době co nejkratší, pokud možno i 'před
ostatními pracemi řádné evidenční sluiby, a toi když v soudním okrere
jest usazen civilní geometr. V tomto případčneplati
výnos bývalého generályiho ř~ditelstvi katastru. danč pozemkové ze dne 14. říjriva 1U11, č. 2264
(Vestn. mm. sprav. z 18. hstopadu 1911, str. 317), pod I., c. 1, odst. 2., 5.,
ě. 3 a II. až IV. Bude-li toho třeba, muže finanční správa v roce HJ22 za- ,
staviti provádění občasné přehHdky stavu dl'ŽebnOstního dle § 24 zákona.
ze dne 23. května 1883, Č. 83 ř. z.
Za tyto měřické práce přísluší shítu (finanční správě) ve smyshí,
!l .20, pos!. odst., zákona ze dne 27. května 19HJ, Č. 318 Sb. z. a n., l,láhrada
veškerých v)'loh tímto výkonem státu vzešlých.
3. Okresní soud, u něhož nemohou býti vyří7.eny přihhí.šky drobných
pachtýřů proto, ze n-ebyly dosud předloženy plány o rozdělení parcel přti
dílčích pachtech. vyrozumi ihned tY,to pachtýře. že mohou žádati, aby na
jejich náklad byly pr~ice provedeny a nákresy šdf~lány měřickýmí úředníky
evidence katastru, pokud práce ty nezadali civiInímugeomctru
nebo tento
prohlásí, že není s to, aby je pr0vedl. Na to upozornHaké civilní geometryv okresu usedlé.
'
Zjistí,li soud,. že práce nebylydos\J,d za.dány nebo že Je civilní geometr ve smluvené době provésti nem1tže, a požádají-li ~a ti) pachtýři s ,Rro'hlašením, že nahradí náklady dle předchiízejíciho odstavce, požádá meřiC'~
§ 23, alinea 22, nařízení
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"kého ,úředníka evidence katastru, aby v době co nejkratší v příslušných
6bc{ch měřeni provedl a nákresy soudu předložil.
'
O těchto lllikresech platí ustanoveni § 1, odst. 7., na'řízení ze dne
1. če.rv.na 1914, č.,116 ř. z.
Č 1:\ ne Je II.

Je li v některém okrese tolik případů zaměřov:íní, že by v dohledné
~obě nemohl j'e provésti příslušn.\· měl'icl~ý úředník katastruani tam usedlý
-civilní geometr neh inženýr, mllže zemská finanční správa na žádost okresního soudů" povoliti, aby se prad zúčastnil i měřický úi'edník z jiného obvodu, který ve vlastním není těmito pracemi zaměstnán.
Č I :í n e k III.
Toto nařízení nabývH účinností dnem vyhl:.lšeníj jeho ptovedením
pov,ěřují se ministi'i spravedlnosti a financí.
:Pozhude 'účinnosti dnem 30. září 1922, neodvolá-li je v liiUa, jakmile
~elJůae t~chto opatření třeba.

Zp~ávy stavovské.
Stav akce o přeřazení státních měř. ťlředníku do skupiny A.
"Zn"imo je kole~lll~.' že m~nistCl:stvo financí ytyo,~rlo, •k~eré do Pl?slední
.doby kadlo fiskalUl 'odpor, uprave postupu mer.uredmku
do·, skllpmy A.
V přítomnédoběyšak.izde
n~talazměna.náeorii.což
patrno zezprltv
';.;;sN~~f.~óh':U18tli~,~Venk?va:" i ·jirifch.de~~k'ft, jež'z řeči pana n?- ini s~r a
'~ncI
Augustma Nov>tka 7.:Jznamenava]l tento pozoruho<lny proJev:
."Ukolem trnau<mí spr:í.v'y bude také, ahy věnovala se s obzvlá~tní péěí dalšímu vzdělání jednotlivých kategorií úřednických.
Z á k o n op ř e ř az e n í
geo metr li do sk upiny
A b ude pře dl o ž.en p osI a nec k é sn ěmo vně
''Ii' současně
jedná
se také o prohLoubeJ;lí
studia
mčřického."
Z toho logicky nutno usuzovati, že dřívější příkré vystoupení zástupce
·min. financí ve výboru rozpo(l;tovém pana odborového pi'ednosty Vlasáka,
jak.ož i odpor jistých kruhll právnických jest tímto projevem pana riljn.
':financí dostatečně odmítnut a proto s "důvěrou očekáváme, že pi'edsednictvo
posla~ecké sněmovl\Y po nových vývodech pp., poslancú rep. strany čs.
venkova Marchy a Cerného, pře<lnesených při rozpočtové' debatě, konečně
·dii p~ísJušný návrh ,zákona na pořad jednání v tomto, zasedání.,
. 'J~. nutno, aby kolegové nejen v centru, ale všude jinde zakročili,
,o podporu dótyčné\:Io návrhu zákOlla (číslo tisku 2737 z roku 1921) v řadách
poslanet'i a senátoríi Odkládati dokončení akce, aby snad později d~n byl
"nový· návrh zák9na vllÍ-dou,považujeme předem za zbytečný průtah a škodu
wtšich zájmu. Cihí agitace v těchto <lnech, přinésti íllím může brzké pd·
stranění křivd materielních a posila mrll,vní.
Rli.
O nový základní stavební řád. Vypracování
nového
základního
řádu
stavebního
st;íti
se má spoluprací
min. vař .
.prací
(jako zástupce
vlády
CSR.) a Masarykovy
Akad.emie
Pr'ácejako
ústavu
vědeckého,
a to na základě,
parity.
"
Práce soustředí se v ko mj si, celkem patnáctičlenné, jejíž pře ds edoll
'1lll.vl'Ženjest p.odborový přednosta 111 g.• J a noh, I. místopředseda zvolen
l)llde ,z členstva Akademie, n. místopředseda bude opětně z mínisterstva.
Mlnistllrstvo veřejných prací ustanoví šest svých členll (úředníkll a expertfl),
:z Akademie bude' účastno jednání šest členll komise meziodoorové. Sc4fize
této komise konati se budou každé pondělí po Novém roce o 6. hod. večer
(18) v min.' veř. prací. Odborníci, mimo zde jmenované, kteří mohou podati
ve svém oboru l'eferáty specielní, jsou vítáni a bude jich referát dán na
pořad jednání.
'
Pro otázky specielní nebo s vor n é sezváni budou k poradám znalci
'~ademie,
a to pravidlem každy
úterek
po Novém roce. 8chfize tyto
kona.ti se bud'Ou v místnostech Akademie a jsou přístupnyvšem
(kdož pod
~.j..841/21 Masarykovy Akademie Práce vyrOzuměni), zyáni však budou
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-výslovně
ti, jichž zvláštní znalosti ve specielních otázkách mohou prospěti při řešení d a n é ho thematu.
.....
(?
.
Poradní schůze všech znalců svolána bude pro otázky povahy zásadn.,
nebo příležitosti zvláště
významné.
Tak projektována jest během
měSÍce pI'osince ustavujícíschl"cze,. 'v níž bude mozno vysloviti kritiku
dosavadního opatření, zejména pak pI'odebatovati i d e o vou k o stru bu d oudho řádu stavebního,
jež vš-aobecně považov:lna jest za první počátek
dila, má·li se rychle přivésti k dokonalému vyřízení
Nový řád stavební má býti vyhotoven do konce roku 1922; práce
komise má býti skončena do léta a její elaborát bude sdělen všem zna!ctm
k posudku, zejména také znalcfcm přespolním, jimž vzdálenost jest překlÍzkou
lJi:ímého účastenství.
Žádáme tudíž, aby návrhy tyto ·byly uváženy, posouzeny a mínění,
jakdž i sdělení o možnostech a ochotě spolupůsobení na díle, jehož důležitost
pro celou republiku' a zejména }lro český svět technický netřeba dojista
zvláště zdůrazňovati, bylo obratem zasláno nakancelář ~asarykovy Akademie
Práce, l~aha I, 8taroměstské nám. 16, s poznámkou: Rád stavební (k rukám
p. Doc. Arch. Vlad. Zákrejse).

Zp~ávy spolkové.
Zápis O členské schůzi "Spolku čs. zeměměřičů", konané dne
4. prosince. 1921 v budově české techniky v Praze za přítomnosti 70 členfl
spolku a kolegiálních korporací.
Předseda prof. Petřík
zahajuje schůzi a žádá jednatele dra Ry.
B a v é h o, aby referoval o stavu otázky reformy studia.
•
Prof. dr .. R y š a v Ý upozorňuje na vážnost stadia této otázky. Výbor
spolku, chtěje seznati mínění svého členstva, svolal dnešní schůzi, aby udala
"měr, který v dalším řešení úpravy studia má hájiti. Rozhodnutí teto je-.
významu dalekosáhlého a výboru bylo by velmi těžko převzíti zodpovědnost
za další rozhodnutí, kdyby neměl vědomí souhlasu členstva. V některých
kruzích zeměměřičských převhidá netrpělivost. se zdlouhavým řešením. Je
úkolem dnešní schůze, objasniti stav ot;\zky této aby za usnesením stáli
všichni, jak je to v zájmu stavu.
Ukol referentův je usnadněn články obírajícími se zeměměHčským
;.:tudiem, otištčnými V "Zeměměřičském věstníku". V článcích tčchto jt;lpřesvědčivýmzpůsobem ukázfÍna neudržitelnost dosavadního oddělení pro zeměměřiče, které bylo tvůrci svými myšleno jako dočasné. :Mají o tov prvé
řadě zásluhu odpůrcové z ostatních kategorií technických. kteří projevují.
falešnou starost o existenci dle nového stUdia vychovaných zeměměřiČI'].
a uv:ídí nehospodárnost studiil., ač u jiných sboru je studium důkl~dnější
a delší. Jest jistě v z:ljmu stlítU, aby škola vysílala do života dokonale pr()·
své povolání připravené absolventy.
Je zajímavo, jak tuto věc pochopila
řada států, z nichž O některých se u nás soudí, že jsou za nlÍmi, co se týče
kulturního pokroku. Dávno mají provedeno rozšířené studium Bavorsk()
a Sasko; Rusko mělo před Vlílkou ('!yřletou v;ysokou školu zemčmčřičskou.
v Moskvě. Lo'ni zavedla Jugoslavie a Svýcarsko čtyřletý odbor zeměměřiěský
a rovněž i Polsko a letos.i Rakousko reformovalo studium zeměmčřičské.
U n:ís nedostala se věc z jednání anketových. Prvá. z nich (8..dubna 1920)
vyzněla v 'tom, že úprava zemčmčřičského st,udia je uezbytně nutna.
~linisterstvo školství slibovalo, že úprava bude provedena již v r. 1920/21,.
poté 1921/22, ale nestalo se tak, nýbrž došlo k anketě druhé ve dnech
4. a 5. července 1921. Usnesení její je v rozporu s dosavadnímí snahami'
spolku a bude třeba zaujmouti k něJ;\1ustanovisko. :Myšlenka samostatnostÍ.
odboru, vyplývající z tradice smvu zeměměři".ského, musí být za15hována.
Geometr má tak obsáhlý obor p,0Isobnosti, že. věnuje-li se jen měřickým
pracem, nepotřebuje jiných. Bylo-li někter)'mi představiteli stavu zeměměřičského učinčno rozhodnutí, které znamená. opak toho, pak bylo by na
místě, by se mu dostalo souhlasu na dnešní schlhi, by se názor:r sjednotilr
a abychom na v-onek vystoupili jednotně, jak toho žádá zájem stavovsky:"
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Prof. Petřík
uvádí historická data, kdy spolek neb jiné korpOlllceusilovaly o úpravu studia zemtmčřičského. Je toho mínění, ie první otázkou
je skutečné vybudování odboru, ostatní ponechme školám famotným, neb
na: každé škole jsou jiné poiněry.
Inž. R fdíi čka refeIuje o stanovisku moravské odbočky spolku. Před-čítá resoluci členské schtze z 24. listopadu 1921, kde se žádá bezodkladné
provedení
reformy ftuilia (1frnisemcstrůvého, postupné zrušení dosavadního
studia a trvá na tom, aby zerněměřičské studium v dosavadní fOI'měnebylo
na žádném jiném ústavě zřizováno.
Kol'. S v o bod a prolll:ršl1je, že ,,~polek posluQhačťl zeměměřičství" se
staví za požadavek
reformy studia, jakó samostatného
odboru země,
měřičského.
•
Geometi- Fa 1t us konstatuje, že Dlízory jednotlivců sé sbližují a žádá
dodatečné objasnění a vysvětleni některý ch věcí OJ ganisahícl1.
Inž. N}í h li k činí prohlášení za "Spolek měHckých ú1-edníki'1státních",
který Se 'usnesl podporovat prohlášení odbOČky moravské a vidí v anketěletošního roku konané brzké dosáhnutí refOlmy.
/
lnž. Zuklín
za "Jednotu civilních geometru" víb;, že tato otázka
má být konečnč rozluštěna a zdf,razllUje požadavek osmisemestrového,
studia..
Prof. I' I' tří k, poněvadž nebylo jiných iniciativních
návrh(l, doporučuje atylisování požadavk& dvěma body.
Geometr Fa ltus navrhujer?vněž
dva resoluční body.
Prof.l:)~·třik
konétli.tnje,.~··~oluce,i§.ou
v zásadě stejné .
.,,,,,,,~r~:
..vÓ·í1\zprav8, jíž se zúča;tnili pp. Petřík,
Fa1tus,
Zllklín,
Ryš a v ý, N lí h Uk, Stč P lÍ ne k, pI'erušena SChllzC, aby jednotlivé body mohly
být propracovány.
'
Po znovuzahájení
IJředčltá prot Pe tř ík resoluci:'
.Členská sch&ze ; Spolkú čs. zemĚmi'řičil.', konllná dne 4. pros. 1921, __
.usnáši sťJ jednomyslně na následujícím a žádá:
1. zrušení dosavadního dvo'uletého studia zemĚměřičského,
2. zřízení samostatného
odboru zerněm~l.'iěského inženýrství osmisemestrového;
3. pHčlenění tollOto odboru mŮ.že býti p;ovedeno případ ne v souladu
s dosavadní vnitřní organisací jednotlivých vysokých škol technických;
.
4. příslušná jednání buďtež urychlena tak, aby první roěník čtyř~letého studia zahájen byl již studijním rokem 1922/23."
O ka~démbodn hlasováno zvlášť a pHjaty jednomyslně.
Inz. Stčpánek
upozorňuje na právě projednávaný zákon o komasaci a žádá, aby spolek zakročil ve prospěch geometrfl II ministefstva ..
zemědělství.
,
'
Geometr :F a lt u s žádá, aby II grární geometři vypracovali návrh
podání.
.
Předseda prof. Pe ti' í k slibuje, že výbor bude mít tuto včc na zře(elL
a poděkováním končí schf,zi.
Kormunda.

Konstituování skupin pražského odboru Spolku čs. inženýru
a architektů. Dle § 18. stanov SpolJ-u ěs. inženýru a architektů mohou
se členové i přispívatelé sdružiti v zájmové skupiny. Dosud jsou kostituovány
skupiny: architekta,
železničních i~enýrů,
lesnická, kulturní, hornicko-hutnická, inženýrů vpr&myslových závodech a úřed. aut. civilních inženýrů.
Nově mohou býti utvořeny v rámci pražskéM odboru i jiné skupiny;' je
na čase, br i geometři vytvořili zde svoji zájmovou skupinu .geometrfl·
inženj"r&". Počet členstva, jehož je zapotřebí k utvoření skupiny, činí 20.
Za tím účelem, aby mohlo býti ustavení této pro geometry důležité skupiny
provedeno, žádá výbor pražského odboru Spolku čs. inženýra a architektlt;.,
by geometři
Se sešli
v pátek
dne 27. ledna
1922 v chemickém
ústave
čes. techniky
v Praze,a
sice v 18. hod. a provedli
kon·
stituováni
své skupiny.

1922/15

.Jest samozřejmo, že i ostatní odbory (Brno, Bratislava, Plzeli atd.).
pokud obnáší počet členů 20, mohou tuto zlÍjmovou skupinnvyh'ořitLJsID()
pl·esvědčeni. že kolegové pochopí, že jest jejich povinností, by jako absolventi vysokých škol technických y prosti'edí inženýrského spolku SPOlll]Jracovali a v zájmových skupínách co rovnoprávní členové tak významné
korpol'ace, jakou je Spolek čs. inženýrů a architekta, vyvolali porozumční
pro naše akce II tudíž i pol1porutam, kde jest jí rozhoduě zapotřebí.

Jmenováni byli: a) Ve sta~uúředníHl
evidence katastrn pro dali
pozemkovou: 1'. měř. Y r c h. rad y: František Eberle, Gross Artur, Miindel
Karel. Ing. Srp František,
.losef Skřivan, Rndolf Zbožinek, Alexandr
Gánóczy, Ing. Josef Novotný, Ing. Julius vVasserrab, Raimund Křenek,
František Kutal, Alois Srazil, ,Josef Liška, František Jánsk)~, Vojtěch
Andrássy a Jan BaŘe,
2. měř~ komisaJ:'i: l<'rantišek Houser, Arnošt Kaschte, RudolfLeiske,
.Josef SiVOl'!l,.Jan Novoiný III, Josef Spírhanzl a Eduard Ženíšek,
3. měř. asisten
ty: Rer1řich Cvrk a Josef Zubík;
b) ve stavu úřednictva agrárních operací: .agrár. měř~ radý: RJ!dolf
Kotschy, Ing. Ladislav Kožoušek; agrár. -Vrch.stav. rady: Ing. Auolí Ohm,
Ing. Josef Deuster; agrár. stav. r3.dy: Ing. Josef .•Janulík, Ing. Frant. Slavík;
, c) ve stavu měř. úředuíkú stlit. drah: Ing. Luddk Doležal v Brne,
správcem vymf\řovací skupiny ředitelství stát. drah v Plzni;
.
d) ve státním pozemkovém úi'adě: měř. vrch. komisařem Karel Tomau;
vrch. stav. komisaři: Ing. Karel Karta a .Ing. Vilém Lihosvár.
President republiky jmenoval Dr. techn. Ing. r. Zavadila mimořádným
profesorem melioraCí 'Da ěeské techllice v Brně; min, školství a národní
os:ěty jmenoval min. místotajemníka. Ing .• Josefa Vrha hon. docentem pro
vyklady o praxi a významu kult. inženýrství na české technice v PrS2:e.
Noví civilní
geometři:
Ing. I<'rant. \Yeissbach, Palknov, Zdenčk
Fišer, Ledeě n. Sliz.

Vtiem kolegflm oznamujeme, 'že naše skrovné i'ady opustili navždy:
Iug. Sisték Adolf, evid. vr~h. měř. komisař v Plzní,
Ing. Městecký Jaroslav, vrch. měř. komisař stát.drah v Olomouci
a Buczovsky Frant., evid. měř. adjunkt v Brnč.
Budiž ěest památce jejich!
K uctění pam1tky t přítele Ing. Ad. Šístka věnovali kolegové z Plzně,
J~omažLic, Rokycan, Královic,' Přetitic a Stříbra místo věnce. K 280'l;. M. Skolské.
.

Z administra<:e. Náklad 1. ěísla r.1921jest pro hojnost dodateěných
přihldšek it poštovních ztrát úplně rozebrán a marně jsou tedy další jeho
reklamace a objednávky.
.
Nové vytištění 50 výtisků (bez obálek) přišlo by mím v Bmě aspoli
.na 14 K za jediné číslo.
Za redakci zodpovida Dr. A. Semerád. Nakladatel: Spolek če~ko.loven.kých

Ti!lKj!m Pólygl'afie v Brllě.
zeměměllčů v Praze.
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