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ZEMĚMĚŘIČ&HÝ vĚ&TníH
ČHSOPIS SPOLKU

čs.

ZEMĚMĚŘIČŮ.

Řešení p~osto~ové úloby Potbenotovy
metodami vekto~ovébo počtu.
1. Prostorový problém Pothenotův můžeme vysloviti takto:
V rovině budiž dán trojúhelník ABO (obr. 1.). Jest nalézti ony
body v prostoru, se kterých tři strany daného trojúhelníku jeví
se pod danými zornými úhly a, (J, y.
Touto úlohou zabýval se v poslední době F. J. Miiller 1)
v Augsburku a to po stránce analytické i vektorové; užívaje cyklických vektorů K. Friedricha ~). O užití těchto cyklických vektorů
pojednal jsem v článku ,,0 vektorovém řešení některých problémů
geodetických" v Zeměměřičském Věstníku r. 1927, kde je zejména
též řešena vektorově Pothenotova úloha v rovině.
V tomto článku chci nejprve objasniti a doplniti metodu
F. J. Miillerovu, zejména ukázati, jak lze tu použíti vektorového
přístroje a pak formulovati tento problém pomocí vektorů prostorových, jak jich užívá obvyklý počet vektorový.
2. Poznamenejme velikosti (skaláry) stran trojúhelníka ABO
písmeny a, b, c. Hledaný bod budiž O a délky spojnic OA = w,
OB=u, OO=v. Položme dále: a=mb, c=nb. Čtyřstěn ABOO
mysleme si v takovém měřítku, aby délka OA = 1, potom ovšem
BO=a'=Aa,
OA= b' = Ab, AB = C'=AC, OB= u'= AU,
00 = v' = A v, kde A jest neznámý poměr podobnosti. Při tom
zůstává d = m b', c' = n b'. Úhly zorné příslušné stranám a', b',
c' zůstávají a, {J, y (obr. 1.).,
Neznámé jsou místo dřívějších u, v, w skalární veličiny
1/.', v' a A.
Veškery dosud vytčené veličiny jsou skaláry. Máme-li do
počtu uvésti příslušné vektory cyklické, jest nutno upotřebiti vektorového přístroje3) ve třech rovinách a to OAO, ]300, OAB

---

a) v rovině OAO. Do směru OA položíine směr nulový. Lze
pak psáti vektorovou rovnici:
b"~=,1~v~=,
'
1 ,V~+1800

+' ,

1) nDirekte (exakte) Losung des einfachen' RuckwarlseinschIrtlidens im
Raume." Allg. Vermes~ungs-Nachrichten 1925; (Sešit 17, str. 269.)
Das Ruckwartseinschneiden im .,Raume hehandelt nach Oberst Friednelis V~ktormethode," B'ayr.•Zeitscht'. f. Vermessungswesen. Sv. 25, čís. 5, 1926.
2) Neue Grundlagen und Anwendung der Vektorrechnung. ' Béťlin 1921:
,
:l) Popis vektorového příotroje (nvektatoru") a jeho použití viz zmíněné
již autorovo pojednání v Zeměměřičském Věstníku 1927.
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V rovnici (1) známe však toliko vektor 1 & úhel (J, žádnou
však z veličin
h', P', z nichž jedna stačila by k určeni ostatnich.
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(J) V rovině BOO položime do lIměru BC směr nulový. Po-
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. kládáme-li v této rovině délku OB za vektor cyklický
u' Ul',
možno vyjádřiti vektorově:
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a 180.
r) 'Zcela podobně v rovině O.A.B nahlé<lneme pl~no~ vekto.
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Kdybyéhom. tedy ve vektorové rovnici (1) znali velikost (délku,
skalár) v', mohli bychom na vektorovém přistroj i snadno změfiti
délku b', ze skalární rovnice (3) pak délku c', na vektatoru změřiti
pak dle (5) velikost u', Deboť známe v ni vektor 1, délku c' a
úhel r. Vypočitáme-li z prvni rovnice (3) délku a', můžeme z vektorové rovnice (4) počitati zlepšenou hodnotu pro délku v'.
Nelze však naprosto srovnati levé strany vektorových rovnic
(4) a (5), neboť vektory u'w' a u'r jsou sice velikosti stejné (=u'),
náleži však jakožto vektory cyklické dvěma různým rovinám.

---

Nelze tudíž napsati vektorovou rovnici pro cyklický vektor 00.
3. Jedná se o rovnici, které vyhovuje skalárni hodnota v'.
K rovnici této dospějeme, vyjádřime-li z trojúhelnika OAO délku b'
dle rovnice (2), pak délky a' a c' z rovnic (3) a srovnáme pak
délky t,' nalezené z obou trojúhelníků OAB a BOO. Tak nalezneme:
u' = cos r + -YC'2_ sin2 r
při čemž znaménka horni a dolni si v obou rovnicich odpovidají.
- Srovnáním pravých stran (6) po dosazení ze (3) nalezneme
pro v' rovnici stupně čtvrtého (skalárni), jejíž diskuse padá mimo
rámec tohoto článku.
Ke každému kořeni, který jsme některou přibližnou metodou
získali, nalezneme pomoci vektorového přistroje řadu přesnějších
hodnot pro délku v' a z rovnice (2) a (3) hodnoty délek a', b', c'
a tudiž velikost poměru podobnosti A.a hledané délky u, v, w.
4. Kdežto pro vektory cyklické nelze přimo napsati vekto-

---

-- ---

rovou rovnici pro žádný z hledaných vektorů u, v, w, můžeme
takovou rovnici obdržeti, považujeme-Ii všechny vzdálenosti v úloze
se vyskytujici za vektory prostorové v obvyklém smyslu počtu
vektorového 4). Znamení X podržím pro součin skalárni, znaménko /\ pro součin vektorový dvou vektorů, což jest často Uživané francouzské a italské označeni. I jest obecně:
~ X 58 = AB cos (~, i8)
~ /\ 58 = AB sin (~, 58) c
při čemž A, B jsou velikosti obou vektorových činitelů a c znamená jednotkový vektor ve směru direktni normály k směrům ~, 58.
Pokládejme tedy vektory BO = n, OA = tJ, AB = c (viz obr. 2) za
známé, dále buďtež známy zorné úhly a, (J, r, máme nalézti neznámé vektory u, tl, kU. Předevšim jest:
u=tJn
kU=tJ+b

Veďme libovolně zvoleným bodem O' direktni kolmice ke
stranám trojhranu O u tl kU a vytkněme na nich jednotkové vek4) Autorův: "Úvod do počtu vektorového." Knihovna spisů matematických a fysikálnich. Sv. 10. Praha 192"d.
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a to je hledaná vektoro,vá rovnice-pro neznámy vektor, ti. Ostatní
dvě rovnice (11) poskytUjí analogickéróvnice
téhož.vý~n8:m~ pr? ti.
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Obě rovnice lze psáti ve tvaru skalárním na zá:\tladě.' rovnic
(8) a (14). Rovnice I vyjadřuje pak prostě kosinovou větu 'pro
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Známe-li alespoň přibližné hodnotyúhlú
av a bv, může nám rov~
nice (III) poskytnouti orientační hodnoty pro kořeny vato rychleji,
nežli přesná skalární, rovnice 4 ho stupně, jak je o ní jednáno v od~
~tavci 3. Lze tedy tuto metodu vektorů prostorových kombinovati
s metodou vektorů cyklických svrchu popsanou.
'Résumé. Lilo résolution
du problame dé Pothenot
dans l'espace a"hois dimensions par les méthodes
dn c.alcul vectoriel.
Dans le mémoire précédent l'anteur, donne en premier lien 1110 i'ésolntion
dn problame en qnesticn par des" vecteurs circnlaires"et a l'aide de "vectator",
l'appareil de mesure constrnit par M. K. Friedrich, l'nsage duqtl.el est tras
avantageux.
.
'
D'autre part l'anteur se sert de vecteurs ordinaires de l'espace a trois
dimensiQnspour résondre le problame mentioné. II établit une équation vec·
torielle pour le vectenr de position, qni simplifiele calcul.
'

Snaha dosíci plánů přesných vedla ke zlepšování metod měřičských, ke zlepšování přístrojů a pomůcek, leč i když nejpřesnější měření
bylo vyTIesen{)na papir, nedalo ()bra~y přesné ani v měrách ani v plochách, poněvadž papír se sesýchal, a nikdy nebylo možno stanoviti srážku
přesně, nýbrž jen přibližně.
PrOitJopro francouulk.é upra.vovací práce katastrální. (Reféotion du
cadastr-e) zav-edl Lallemand desky zinkOVéna povrchu připravené tak, že
se na nich mohlo vynášeti tužkou, jako na papíře - ovšem sestrojoval
se zrcadlový obraz. Situaci sestrojenou vyryl rytec do desky ac,dostal
tak negativ, který nebyl podroben srážce, na němž možno délky od,
pichovati a plochy p!animetrem vy1<etřovati.
Otisky z, této desky měly ovšem všecky vady situace sestrojené
na papíře. V Uhrách zavedli pro katastrální měření desky sklíměrié, na
5) Autorův: Počet vektorový str. 28.
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které napjali papír a na něm sestrojovali situaci, kterou mohli fotomechaniekým zpiisobem rozmnožovati. Originál byl neměnitelný vlhkem,
mohly se na něm doplňovati změny a prováděti dalši reprodukce.
Leč sklo je hmota rvelmi kJřehkfl.&váha jeho značná. Ro~nité
další pokusy podnikány zvláště v Německu, aby se zmenšil vliv sesýchání
papíru plánov:('ch. Město Basilej počalo v r. 1898 prováděti nové;"měřeni 1) pro knihu pozemkovou a lIsty zvoleny v rozměrech 110 X 80 cm
pro měiííltko 1: 200. Mě'ření drahých pooemkii2) ve městě prov:áděno
velice přesně a je ja,;no, že byla nespokojenost s plány, které se sesýchaly, a proto úsiln:í snaha opatřiti neproměnný papír.
Konány pokusy se sklem a zinkem, leč nevedly k cíli, teprve
Jacques Mu 11e r 3) přinesl desku aluminiovou 3 mm silnou s obojstranně napjatým papírem kladivkovým.
Konány pokusy a shledáno, že též deska aluminiová 1'75mm
vylJovuje, třebaže cen~ byla 50 frankfl. Prováděny další zkOllŠky ve
vyhřátém prostoru až 50 0, zda se 'snad papk neodch1ípne, ale desky se
osvědčily a jsou dodnes užívány. Upotřebení takov;tch aluminiových pa.píru se rychle ve švýcarsku pro knihovní mapy VŽIlo,poněvadž na nich
provádí se udržování shody se stavem venku, a tím poskytují vždy skutečný obraz držby. Pro sjedIlJoeení zásad a pmzadavkll vydalo proto
ju.stiJčníoddělení "Boodu",pokyny 4) pro dodávky taJkový;chpe,pírů5) DIapjatých na aluminiu.
Podle těehto pokynfl má se pro originální plány knihovní užívati
desk aluminiových 1'3 mm silných. obojstranně polepených odlelelýIB
papírem z. hadrů vyrobeným, nejméně 280 g na 1 m2 těžkým. Formát
je 100 cm X 70 cm :pro :pilány>a pro stolová měřeni 70 cm X 50 cm6).
Pro lepení má se užívati lepidel, která neruší ani aluminium ani
papír. Desky s naJepeným papírem mohou teprve po tříměsíčním od.ežení býti používány. TvTdá a zce,la rovinná plocha plánu dovoluje
rychlou a přesnou práci při vynášení, při vytahování, při vyšetřování
Mlek a ploch, při čemž planimetr koná výborné služby. Dle předpisl'\.
z 10. června 1919 je totiž dovoleno ve druhé třidě pozemkové použivati
planimetru. Větší pevností a tuhostí je dána též větší odolnost proti poškození, potrhání neb polámání plánu při provádění rasur pro udržování shody se skutečností, čímž doba trvání plánu piivodního se prodlužuje.
U výrobce předpokládá se ovšem odborná příprava aluminiových
q.esk, lepidla, správné sušení, odborná znalost, zkušenost a zvlá~tě svědomitost. Ukládání desek děje se vertikálně do skříní, aby byly volně
se všeeh stran přístupny vzduchu. Vady, které se po letech objevily na
papíru a na které pokyny upozorňují, jsou především
a) ne ro v n o s >ti nebo bubliny na povrchu papí.ru, zaviněné
.rozkladem lepidla nebo nečistým povrchem a1uminiové desky,
b) s k v r n y ž I u t é, hnědé nebo modré, zaviněné lepidlem nebo
paPírem, nebo. nesprávným sušením, uschováním desek nebo konečně
tím, že byly kovové součásti v papíru,
c) ohyby 'papíru,
zaviněné napětím v deskách,
dl o dle p o v á n í papíru, zaviněné špatným lepidlem.
Dosavadních metod pro fotomechanické přenášení plánu pro tisk
nelze upotřebiti. Pro rozmnožování pllvodního plánu na papiře aluminiovém lze postupovati buď sestrojením pausy, které se použije pro tisk
želatinový nebo zinkový, což je nejdražší, buď zhotovením skleněného
1) E. Reich. Eine geschichtliche Notiz. Schweiz. Zeitschr. fi1r Ver·
messungl8wesenund Kulturtechnik. 1928, p. 157.
2) Cena za 1m2 byla 1500 fr. švýc.
3) E. Reich. Eine geschichtliche Notiz.
4) W e i s u Di g e D, beweffood die OriginalgrundbuchpIane auf Alu·
miniumtafeln. Vom 15. Januar 1929.
5) E r I li ut e run g e D! 'ZU den Weisungeil1vom 15. Januar 1929, 00treffend die OriginalgrundbuchpHtne auf Aluminiumtafeln.
~) TaJkové pIltpÍJI-y
má na skladě: A. Qn-a1b-StulIl1plf.Zurie;h. DrJibtzugstraíle 4.
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negati~u neb filmu pro 'zdlnkovýtiš nebo oostr()j~nilJIl:
neglbtivu reflexním způ8ooom.
Tento posledni z.působ zavedla. ,curyšská f~a, Orell Fiissli 7).
Proces tento používá celuloidinového filmu a je jinak jednoduchý.
Plán na papíru aluminiovém sestrojený položí se kresbou na citlivou
T1's~TU
filmu v temné komoře a oba přitlaěí na matnou desku !lklen~nou,
která tvoři horní stěnu truhlíku, v němž umístěny elektrické žárovky.
Světlo procházející matnou deskou prostupuje filmem na papír, kde
není kresby, odráží se a rozkládá citlivou vrstvu. :Po exposiCI vyvolá
se film, se kterého se přenese kresba obvyklým zpl'tsobem na zinkovou
neb aluminiovou desku, z ní pak na válec Deb na kopii a z té opět na
desku pro tisk
Inž. Beri~clJmann8) užívá patentoVtlného přiměBikudo tlliŠe, aby
mohl z aluminiového papíru prováděti rozmnožování.
Shrneme-li úvahy, vidíme, že se chce opatřiti originál plánu,
který by nepodléhal změnám zaviněným sesýcháním eapíru. Dále nllfstupuje se dvojí cesta, originál se uschová a změny zanášeJí se do otisku,
nebo originál se doplňuje zakreslováním změn, takže poskytuje vždy
obraz současný a jako doklad původního stavu uschová se otisk.
Je tu pak třeba svědomitého a pečlivého zakreslování změn, \lOněvadž starý stav je vymazán a nelze proto rychle chyby vyhledávatI a.
zjiětovati.
Je zřejmo, že ve druhém případě doba trvání originálního plánu
bude různá podle toho, jak rychle pokraěuji změny v přírodě a že také
ěai.lem se přepw a že bude třeba nového měření.
J. Petřílk.
Résumé: Paplet' teoda Snr une planehett.e d'alumlrliillll.
L'ltIUteurm'entioolle ~es dívers prooédé8 d~ la. tendue dIu ~et
pour que 1e r0trait du papi-er soit le moÍIJdlreque rpoElsible
,et pa8se ati
procMé admis en SULsse ou iJ flmt liv:r.er1e p3jpier'Ipour J:a confootion
des cartes originales du liv,te foncier, tendu surr les pJ.anclllettes ďalumfuIiumet ain@lion a parrvenuIltUXrré:suHatstout a fait satisfaisans. A ce
but on a puNió les inst,mctioosl a,llI ,commeneementde l'Wlnée ciOurranre.

o švýcarském

knibovním (katastrálním)
a topografickém měřenI.
Ing. .Allit: i3 tvá. n.

(Dokončení. -

Fin.)

Před~y pro evidenci krniho;vnihomě·ř,eníupravují si kantony :S34IIlY
po dohodlě &měňckiým inspek1JoráJtemv Bemu na
podkladJě rámcových ustanoVleni státních. Bodle nich mají se
v měňckém o!pelráJtěpro,vésti všelchny změny držite~e nebio jeho
jména, držebnostních a :služlehnosltmrchhr'anic, jrukilnJi1e1
byly přihlášen.y. K změnám vzdě<l:iJvánípnhHMse
je'lli tehdy, j,sou-li
trvalého charakttem (zakládlání lesů: a '}rod.), neuJV'ažují se ale
do určité miliry změny v hrani'cích vzdělávání roli, l~ atd.,
poněvadž prý by rozmIliolžlov.aly
jen ř~
pr~tivn.íku k,n,ihovníhťi
měřeni.
Jako u nás, je i ve Švýcar,sku zavedena všeobecnw povín~
nost ohlašovati změny a,t v majetllm soukromém, obecním nebo
státním:. Pod~eorgani!sruce služby; v tom kte,rém,kantoně ohlašuji
&e změny li knihovního úřadu, notáře neb10oboo; odl ních pak
jde příka,z na přisežného z'eIílem:ěříče, aby vyhotovil potřebný
plán se všemi náležitostmi (t. zv. Mutat1onst.a,belle).
7) OrelI Fiilssli. Ziirrie-h.Friedhe'imska6e 3.
8) S. Be'l't&ehmann.Stadtgeometer. ZiirIch.
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Poněvadž ď lqtždá zm~oo~ h,ranic'e ,mus.í být jiŽ před
měfením omeLZnikhvád1a,disponuje oblec UJrči1Jo:u
záJsobioume'zníkfi,
aby se iaměřováJ:1í ~byie'0ně nezdJržova:ln.
,',
DoplňováJni'OOv~hQi,měťe[lí koná se,~sadně
na síť měřic,kiých přímek :piŮ:yop.lniho,
měiie!I1Í.;NQi~OSi~hJy, jakoi ipodř::itlJllý
:detai1 pro plán, zhotorvený ,sto~eillJ,mohou' s.ezam&ova,ti také na
'pevnébiody hranic. ,Byl-lil plá4J,s:esilrojerlme,tOOioupolárnou,užije
se tohoto z'P~obu, kde sel hod1H).
'
'
'
Pro pf,ésnost doplňovacéíllo mMerni pl;ttí tatáž ustanovení,
jako pro měřeníPŮv, odní a to pmto',. že, se nanáší ,d,o' or,i"gina,'lilihO
plánu. Děje s.e tak nej'prve tUJž]kOlla teprve }po kn:ihovnímzá,.pise
vymažou se (v. někt,erých kantonech) změně,né lir:mic'~a nově
'plwtné se vytáhnojJ. če.rnou tlLší; jfudese st:Lté'h!t3Jnice barevně
přetrhnou anové::ste1jno,ll barrvou vYkreslí; ,ParceilnÍl č~s~a,jsou
v,žd'Y též!e ,barVy jaloo hranice ,'paroe.\,. KantpnŮlI:\; se, ponec.há:vá
,na vůli užiti pr:o no,v,é pa.rcelybuď pOlst"!lpnéhočisJ.ovád1íneho
O'znaěova,ti parc,elníČ.Í:sla indexy.
",
.
,,
Aby, se omee:il:a, srlÍJž:ka, papíru". býva,jíorigináll'liplány
trvale napja,t,y na hl:inílwVýchplotnách v sHe asi 1 mm a, tQ· po
obou stranách. Dsch(wávaji.s 8\ll3Jstoja,to
ve 'z,v:láJštních'sknnícp,
a,oy se při VYSOUiVáml neodi,raJa kresba.
K dlDptlňoyáJní pi\eMedného ,plli..n~, který! .•je, .. uschován
u .zemské "tQpografie,dod:ají klantooy zd'arm3/ veškerél doJdady.
Změny sepOiSíJ:ajívykresleny ,v mě!ř,írtl},u.
orig. plánu na paú:sé~
Op.ra,vu přehledných p1ám.ů·vykoruíJpaiki zerrislťátopografie, sama.
~.,
DV'edu .ještě, kolik,s,tojí ročně uidlržováni pozlemlwvého
In&ení: Podle výpÚ'c.tu iniciativního, šéfa knThovniho' měření inspektom Balt.enls.pe'r~em, vydá Švýcarsko za evidienci průměrně
ročně:,.
.
V instrukč. ~zemí I asi 14 šv. fr. zal h(J"
"
"lln
1'5-2~5 šv.fr. za 1 ha a
.
"
" lil ". 12 .....15 ,c~nt. zá 1 ha.
V celkiu pak .vyda~o na př. za rok! 1921 za 1 ha plochy
80 cent. (D nás, na př. v Ůeehruch, mimo, ohno'V'ud!le § 28 k. z.
3jSi Kč 1'70.)
l

E. S t a v k n i h o v [L í h o ID ě ř e n í.
PolNeposJ,ooního usrreSlern Spolkové rady, uěině,uého ve
věci praoovního programu 15), bylo súalnOV'eno,že všechny v úvahu
přiohámegíci obce mUSiÍmiti měřeniukcončeno v rooo 1976. Sleo
dujme bliž'e tento program, V'žd:yt i my stojíme plíe'd! podobnou
v'8lkou úlohou, kt,erou: nebude lze řešiti O'oSiavad'nÍIlrprMO;vním
tempem 16).
.
,
Celé ŠVýyamlw měří 4,129.600 ha (= 100% )1; z Mw' plochy
i'ez měŤooí vyloučeno pro:svou
povahu (j,ez.era" Vielehory)
I

, ~.) Viz Anleitung fiir die' Anw. der PolarkoOérdinllJtenmetnode.... ,
Bern 1927, recenl$ováno na str., 226 Zem~měřičskéhoVěstmíkuz r. 1927,
15) A1:lgemreiner Hirun ilJbeir dlie Du~ohfilihrnng dier Grundrbtuclhivie!['messU1lJ~ in der Schweďz, BeirIn 1923.
1) U náls bude třeba- opatřiti pův.odními mapami 7'5% plochy celé
republiky.
'
."
c
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"

M2.l'úO ha (15'6 %), takže' zbude 3;486~900 'ha. Ta1Jo plocha)')g~
děH na územJ,
, ;
a) kde již] je knihovní měření provedeno a uznáno (17 %),
b) kde B,e měření jen doplní (4'7 %),
c) kde se měření pmvádí (7'6 %) a
d) kde ,se je'ště pio\\,edJe (zhytek) 17).
Plocha adl d) ·j:e piiedem' rozdě,iena na ÍDS,t,r.území II a TIr.
Triangulační práce ve, IV.řádě již tak daJeko po!krúčíly, že
nebude k vůli nim třeha nikde m:ěnit,i 'Program; j,sou hoto,vy na
60 % plo(',hy c,elého stáJtu.
"
Aby bylo možno posouditi c:ely 'finanční účin, bylo třeba
napřed odha:dtnouti na záikladě dlřívěijš~'chzkJušeooSlt,] všechny
výlohy, měřením! způlsobenJé. Tak 8,e vykalkulovalo, ž,e trigonometrické určení 1 bodu IV. řádu v obtížn,ých poměrech lze hodnotiti 160 šv. franky, jinak 120 franky. Dále se zjistilo" že pn'iměmár potřeba mě,iiení žádá 1 bodl na 50 ha, jako~, i Že nálHa':ď
na triangula.ci IV. řádu činí asi 1/20 výdaj'e na vLastní měření;
Toto i s omezníikiorváním v ins,tJr. úZlemí' II se uvažovalo 70 a,ž
100 fr. za 1 ha, čili asi 1'6% 'hooooty porz;emků; v území llJpak
s,e poč,itaJo s 10 franky, čili 3,8,i1 % hodnoty poz,emlm. Větší
města (inlSitr. území I) jsou ji~ vše,ohna zaměřena, prooo chybí
pro ně hodoocooí.
K úh,radě výdiajů, polm.dJ jdou na účet s,tátu,' po,V'Olují,'s~
ze státmí'Ch příjmů částky vž%" na delší periodu napřed, tak
na př. na léta 1924 a,ž 1929 bylo fondu pro knihovníJ měření
Povoleno celkem 9'4 mil.ionů šv. franků, vyplá<C'ených y! ročních
splátkiáJchi. PúěM se, že území, kte,ré se IllIá zamě,řit~bude vyžado'V'rutinák1adiui as,i 100 miL frankiI, zčeho~1 by stát hra,dil
asi 70 mil. franků.
Knihovní měření švýc.a.rska je tedy v plném chodu, jsou~
te:chnicky dobře připaavenú. p.ostwpuj1e se v něm lSY'stemMicky
podll:e,přesně zpracovaného plánu, v něm~ jsou uváž:ena přání
kantonů, ,aib\)"byly zafailo,váiny pr:o měřeni diřírva nebo později
poďle svých finančních sn, dále hledí se na s,tav přípravných
pra,cí, napoč'et vo~nÝ'ch zeměměřičů a pod. '
,'
Není pochybnosti o tom, že se Švýcar-sku toto dílo podaří
uskutečniti vevyMený čas, j,eto země dobré organi'S:a0e a vytrvalých lidí.
' "
IV. Otázka nových topografických plánů.'

Pmblém nového wpogTa,fÍického,plámu,ač neni zcela, nový,
je V'e ŠvýcaJ1sk'u v, posJ.iedm.íchletech pl'V'Oiřadou,otáJzkou v zeměměořičských kruzích. Je velmi podrobněstudloV'áll! a rozeb~án;,
cizí intere,s,ent se a,ž podivujie, kolik tu diskusí a pojednáni' se
k němu připííIláJ,činí to diojem, jako! b~ klaždiý odborník, počínaje
lmihOfVI1Ímz:em:ěměřičem a', kJonče vYJSiOkoško1skýmpmfesorem,
považov311.za 'Svoji povinnost 'Vtysloviti své mínění' ve věci, kte~á
iÍ1á sloužiti ~táJtlUi ve:řejnos,ti. 'rak to, má býti, ahy se, při v,e'šeM
otálzek se,š.Iivšichni, kdožl k ní mají 00 púvědě,ti. Jenom v'tak1o17) Stav 1.f1. 1928 podle Schwz, Z. f. V.1J:'J{.~;1928f2.
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vých případech nemůže býti výsledek daleko od oojlepšího 18).
Promluvit,i blíže o ŠlVlýca.rskémtopografickém měření vyžado,valo by z:vláštn.íSJta,ti, zde bud[~ jen poukltzálno na sna.hy
vytVlOlřititopogralficikJé dílo nové.
Dosavadní topograJ'ické prá,c,e, ZIIlázorněné v Dufourových
m3,pách a Siegfri:edově atl:ase, nehovi dome - jrak jiždřive
řečooo - svému ÚČieJu. Vytýká se jim -a
z,vláJŠ'tě ma.pě
1 : 100.000 - nepřesnost, jmenoiVitě v h~)I'ISIk'ýchkiracrich, kde
tro'chu jisrtější chůzie podle této ma,py mmí možnou, nehledě ani
k tOiIll:Ub
že její výšky jsou nespolehlivé 19).
Piiíčín toho zje'VUje několik, 'závažnou pak z nich je zobrazovací m.e1todJa,M,eTou bud,e třeba nahraditi a to taJroVlOIU,j,iž
po,užívá knihovní mě,ře,ni. Siegfriedovu atl.aJsu se vy;týká jednak
n~tmá
VleliIwst lisrtu (24 X 35 cm), která je příčinou nehospodárn.ého využití ploten a pap,íru (obsah mapy čini jen 40 %),
jednaJk jlegich oorvhodiné rozděleni, které zpŮJBohujie,že ve směru
západ-východ nervycháJz.ejí celé lcilome1try. Mimo to je mnoho
objekrtů, vojensiky důle žlit'Ý'ch,říznliJto sekčními čruram[.
'I10 j8JOUasi okolno'Sti, které :vedly k přes,vM,čen:í, že potřeba norvého topografického
měření }e naJénavá. Je,ště př1ed
válkou~ v r-oce 1914, ho,vořilo Ise,() nové jednotné mapě 1 : 25.0.00,
a1enastal.é Uidálos,ti pak odisunuly tuto otáziku na dobu pozděj,ší.
Zdálo se, že cellou věc po v:áJcle,urychli opravdu vhodi1:1,á;
přiležito~ jako. j.e knihoViIÚ měřeni a jeho přehledný plán. M,ožnost
využití přehIedlného plánu vedla kJ w;,tanovooí, ve obce j&ou jej
povinny zd:arma přeoo'chati z~eilllské'topo'grafii. PŮVlodně se zamýšlelo dO'Plňo~a,ti a o'Pra.V'osva.ti
oficielni mapy na záJk:ladětěchto
plánů, ale zkJoušky ukazují, že JSOUJ tu určité potíže, 20). Vedle
:systematických chyJb doSlti nezn:atemých z ruznostizobra.z,ení
uplatňují se při piřenášení kre,sby nahodHé chybysta,rého měření,
coi, vyžaduje časté revi'8estolem v poli, jmellliovitě v partiích
při s.ekčnicll čárách. Pon,ě,V'aďžpaik body starého měření n{ljsou
nam.noze k naJe'zení, dO'Plňuje se mě,řeni n:a ,podkladě nové sítě,
a tak vná'šejí se do pl'álnu ci!ziprvmy a po·tiie Ise ještě více množ~.
Je zi\ejroo, ž·e b\y těchto nesnáz,í nebylo, k~by
bylo možno
organisoV'aJti knihovni měření tak, aby postupovwlo list za listem.
To se však nedá z mnoha dJůVlodůpmvélsrti, a také topografie jak se tvrdí - nemúže čekati 50 l"oků na uktončení mě:ření, nýb'l'Ž
žádá nové plmy z důvodů vojenských nei.i~šdo 15 až 20 let.
Z těch příčin s'e pra.vděpodobně knihovní a, topogra,fické
měření rozejdou, nebude-li možno v měřickém programu knihovním Sitanoven~ pořad přiJzpůJrobiti potřebám topografické mapy
bez zatížení knihovníeh z.ájmrd.
'C

1

18) Mimoděk nám na;padi, že i my máme v přítomné době některé
otevřené otázky 'velkého význa,mu, ale zdá se, že se mezi' zeměměřiči netěší valnému zájmu. Uvedu z nich aspoň jednu: V r. 1926uveřejnil v tomto č3Is(}pise1001.Prokeš článek o některých změnách v nových předpisech
měřických. Na výzvu k podání dalších náJvThůnOO'QŠla
však ani řádka.
19) Prof. Imhof: Unsere Landeskarten atd., str. 59.
20) Grundbuchvenněssung UJnd amtliches Ka,rtenwesen von Ing.
K. Sohneider, Bem 1928.
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:'-Také otázka měřítka rozpoutá.vá polemiky a úvahy. Imhof
na př. a vojenské kruhy navrhuji pro příští 'mnografické práJce
tuto řadu měřítek: 1 : 25.000, 1: 50.000, 1: 100.000, 1: 250.000
a 1 : 1,000.000, a za vojelliSkou jednotnou mapu žádá 1 : 50.000.
'\' Ing. Lang 21) j,e pro měřítko 1 : 100.000 a další, a na místo
měiří,tek 1: 50.000 a 1: 25.000 na;vyhuj,e 1: 33.333, t. zv. třícentimetro~ou mapu, stejně jako kanografickáJ sekce u ze,mské
topografie.
Al!JellJSpach
22) kloni ,se co do měřiteikJ,stanov1.sku Imhofovu,
aLe navrhuj'e nový nOfllllalisoIVaíIlJý
focm.á.t papíru jednotně pro
všechna měřítka mimo přehledný a orig. plán: 545 X 770 mm a
rámoo 52 X 72 cm, vypočitav, jaká náJrodohOSlpOdářiskáškoda je
způSiOIbenanevh'Odnost,f foilIDát.u. Svým rOiz.dělenímdo'ciluje co
nejméně lis,t,ů a toho, že měSita nejsou proťata sekčnimi čarami.
Keiler 23) posuzuje otá-zklUiměří,t,ek Si hlOOiska o,bchodního
a uvažuje" žle pro jednotnou mapu je ne.jvhodnějši měř,ítko
1 : 50.000 atd.
Tedy vidíme, že námětů: je 7>rovna.dO(Bta bžd:ý máJnějaké
odůvodtnění. Zdá se však, že na konec měmtko 1: 50.000 přece
j'enzvítězí:.
Ať už je tomu ja.kJmliiV,<M.se očekávati, že nové kil-rOO-gif8Jfické dHo ukáJže' Be důstojným dobrého jména, ikiteré má
švýcarské mapoV'ání v, odborných krnz:ícb.
x

Vylíčiv takito v hrubých rysech stav veřejného vyměřování
ve Švýcarsku, povím jesltě v klráJtJkosti,co se mi na něm zvláště
Zitmlouvá. Především, zase opakuji, je to zájem o věc a láska
k! měření a. jeho názorným výsledkům, která spolutvfoří a pomáhá
zdokonaloV'a,ti. Dále j,a to přehledný plán, jemužr hychom měli
věnova,ti t.rochu vice pozo.rnosti. U nálso1Jázklataklové mil-py již
byla probruzena.~Pojednal o ni prof. dr. SemeráJd V' leto'šních 24)
Zprává,ch veř. sJiUržbytechn., kde popsa~ technickou mapu měřítka 1 : 5000, jak! si ji předsta;vuje. Námět je jiSitě dobrý a bylo
by možno jej realiJSova.t,iv piI"O'váděcímllIaříz,eníke kata str. zákonu. Ovšem je tu nutno zdJůrwzniti,že taloo,vá mapa přehlediná
(oobo techníck4, či a,t Uiž! se na.zýVá jakkoliv), není myslitelna
be'z vrsrteiVuic.
PoněIVadž pakl naše katastTálJní měřeni nezil-bývaJo se dosud
výškiopisnými prooemi, bylo hry třeba v té věci učiniti vhodné
QiP3.třenívšude tam, kde napříště půjde o původní měřeni nebo
obnovu podle § 100 a 28 k. z•.
OtáJzikJahmot,y pro přemý originální plán je také velmi
OŽiOOavQu
a pociťuje se zvlá,ště tam, kde se měří se všemi vymo~enootmi doby. Vybesliti bezvadně zam:ěiíeioousituaci přesně
na papír a chtílti za nějaký Č;aSI s touté,~ přes.nOOlti situaci doplňovati na témž, pa~e - dáme-li mu 'V1oJnoot,
aby děJ:a.l00 umí bylo by ne dost ro~um!llé.Z té příčiny vidím jakýsi pokcok v tom,
21)
22)
23)
24)

Schweiz. Z. f. v. u. K.
Schweiz. Z. f. V. u. K.
Schweiz. Z. f. V. u. K.
Pojednání toto 'pS!ánov

1927/10.
1928{2.
1928/3.
čeTVnu 1928.
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u~íV{Ljí-li}Je Švýcarsku key,denci
map pŮvlO·dnich"napjti,tých
nawpyo'Vý,ch ďookáJch.Není to;mi' zdaleka joe,štěkJoOCltečné stadium,
\~~: je' to .ro7Jhodm.ě1epŠí,než naše, na volném papířel mprodukovllIDé listy ka,tI:lJ&trální mapy. , '
'
\ I i.

Résumé. S u r 1e 's m ,e s u r ai g e s cad a str a u x e t top o g fas' e n S u i,s se.
'

pn i q u,e

, ' L'auteur
mentioI1OO dans son ~rtic~e ľétalt actueL d*ls documents
cadastmux
en SuísBe. Eu donIlJlliIIJtun ape<I"Qutbref dles prillJcipes. géodé.
tiquffi du me·surage suisse, ľautem indique le déV1eloppement des méthodes
des comections
des plalllil tOlpogralpthiques, cadas1:-mux et ceux d'es liV.I'e8
fu~citers. DanlS, une partie detaIDéle deson article sur les mesurages lpour
aes buts des .crurtes des liv,res fQlIlCIers, l'auteur ode'clit ľétat ootue~ de son
,organísa.tion., lels métJh<>des de ttravaiil etla tenue ft jour die,s ťJhangements.
,Pour finir, ľ.a:uwur décr:rt les prOlbil.émes de nouve!llUX pIlan.s topog·raphiques
et lems solutioIlJs a,ctue~leJS en 8uis·Be.

:0 zeměm~fičícbbývalébo mo~.zemskébo

výbo~u.

Prosincovou
úpravou státni správy uzaviierra byila i ěinnost měřiC'·
kyeh' Úlřooniků v mmci zemské autonomie a nebude tudíž ,bei;,,\';ajitimwosti
říci naší stavovské, ohci někom,: vět o služebních poměrech této skupiiJ.y..
Přímým podnětem k p·říjímá.ní zeměmJěřičŮ! Ibyla okolno·st, že býYil1ý
7.e.Jllský st.aV'ebnrí úřaJd neměl pl]"áv.a:(do roku 1915) ZillOto'vo,vati plány porCI
knilhJovníplřevody.
P01liiebova[ t-edy měřj,~kié úředníky, 's o u·č <L sn ě úřed.
opráv. civiln.í geometry, kteří by vedli agendu piTO výkutp ,polleíIuků při
regul3Jcich t01kůI, meliorotČní1;h odpadooh, 'P'řístavbě.
údoilnícih přeh:J:a.di,
sillnic a llemSokýoh ústavů, správně řečeno, wby vytvořili a v 'z:i.jmu úřadu
org,anisovali sil.užibu zeměměřiJčskou.
Zemský €It~veihní ředitel Ing. K:ronz
to hyl, který v roc,e 1896 přijal do SI1užeb j3Jkoprvnfho Ing'. Josefa K[ejnu,
absolventa
če~ké tec,hniky V Pmze, který po mnoha1eté výkupní praxi
u dJr3Jh působilji'ž
j'llko .civilní geometr v Prostějově', zaručív mu postup
jlllko ostJatním 'Vysokoškolákům.
I· pooroěji přija.tí tři 3lbsolventi 7Jemě·
měřidkého' běhu b}'fli mřazení
do skupiny inžeIl(Ý11ské, v níž řadu let
postupovali.
V prvé době činnosti zeměměři,cké na<ihláJzeLJ.tato uznáJníu p;řed~
st.a:vených a zřÍ'zHno odidě[ení s Ing. Klejnou y čele~ kte~é 881 d'Obře O$NOOčovalo. Později však bylo oddělení geometrů posuzováno
00 oerzí těleso
ve st~V'elbním úřadtí a bylo třeiba mu čeHU Vlzmálro..jk,ímu ,se nelporozumění
pro odlbornou tuto služ1Ju, ježsVOli
osobitoel!1 tak liší se od činnosti
projeIwní a S131Vební. ZeměměřiM: však piř@ce přibývalo •. když TQ.stl počet
inOO'nýrů, IlvllátŠtě po roce 1905, kdy n<astal ,zvýlšený ruoh regulační na
řece Moravě a 'přítocíoh. Největiší 'P'očertJzemJěměřiČ1l dosaižten v roce 1912
cffikem 12. z toho 7 Čechů ~' 5 NěmIC.ů, vesměs plně kva1ifiJkovanýlc1h, roz~
dělený.cb ve ·dvě ,skupiny 'pro vod'otoky a meil.iorace.,
'
"
.
Od! té doby, aJč počet inžteD.ýrll d~Je rozhojňová~
významnIčinit.el€
- tehdy' j~žz řadčeslkých
,- nepřáli drulšímu ,rozmnození počtu mě.říckýeh úřoonÍ'ků a také porbřetbnýc'h sil pomocnýlch. Bal d!QŠ,lo 'po'Lději
k ďalekoBáhlé rredukoi. když uplatňoval se d'Okonc,e. o z8'IIllěměřiJČích názor
jednotlivců.
že jsou přítěží a drohýInJi siaarrni. stavebnÍlho lÍř3!du. že i,nžentN sami hy st:aJčilimprováiIiIDí
'lJ'I'alCÍs vYlkupem po7JemlM spújených.
K ,jiným ú.kolům m:1ffiokým, kte,ré ISVTchu byly uvedeny a ik: sestavování
nrelíora,čníoh a, inundlaOOí1cth:katastru,
byli, zeměnj.ěřiči zřídka, přiJbíráni.
Po ďOSJaženÍ Ul'Čilté.lpooice !L ,ďOlb,rodY,řWíli ú'řad něm!e'čt1úředníci *),
pOtlaIČ01VW'důsledně, významzeměměli'i,čů
snad: h~avně z toho důvodu,
že "z.aJbfu"a~imísta ve s,tatutu inženýrů".
Bylla tfištěm
činnost "výkupní
a ml!adšízeměměřičiza,čínali
po mmoholeté praxi třídou XI., a'č měli 'auto*) Rerfonnní krok k vylbudovánízemělllllěřické
agendy v z.emsk,ém
stavebním úř.a:dě, provedeny ředitJe'lem K'l"alnzem. 'b:yil skoro součll!sně pod·
niknut B městem Brnem. a snad se nlem:ýUme, že se tak stalo d[e vzoru
říšsikoněmeck,ělho.
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r1saci ·civiJnílho goometm a třebalžestMŠí
jich druhové přijati zemským
výhorem hned do tří~
IX. neh X. Útólk IprolDi VlŠem 'zemským 'zenuěmiěř1čillm soustředJěn při jednání o sll&elbnípl'a.gmati.oo
v roce 1912- a dosawno Who, že 'zařazeni do skuvliny B, 'aii resohlJce III., usnesenlá 'zem8lk&m
sněmem k 'Lálkonu o SIlužební [lIfagmatice, měla SIllwhu mep.'litipost'llp
ú ř e d. o p ~ á ev. .mviilníCih geometrii v ZfeIDSikých službách. Od té doby
lIJS1t~,lysice koncentrOVlaué útoky, ale bylly šířlmY dále mylné zprávy technilky, necihtějí1c,ími 200tli pods,tatu a obtíže sllllžby ,zemělm'ěřio0ké a ll'al')zly odelzvu i u vedoucJch právnilkft. Bo přewatě
od:ňa.ty byly je1ště stwr~
šÍiII1 kolegftm zbývající výhody, plynouci z dřivěj'šího po-stupu, obecným
propočtením
let v r. 1919. Tak se stalo, že mělři'Čti úiíednici zemští,
.z",M,ště mlaidší, věnovali zemSlkému V'ýIboru výtěžek
ze své ,p,ravomoci
'Civilního geometra, aniž 'se našel zpfisoh odměny,vyrovnáVJajicí
vymoženost tuto za němeClkých ředitelft zemského
stavabniho
úiiadu.
Úprava systenriJsovaných
míst po přewatě
dOip3.dla tak, že zeměměřiěi z 11 míst V. ,t'řídy pro vysokoškoU,ské techniky nedostali ničeho,
3.IČúprava byilia přízn:ivá ",šem ostatním. TaJk úiíednLci z vyšš,í průmyslové
š'kooy dosáilili dev,ě místa ev VI. hodn:. třídrě nad msový postup, a zeměměřiči :sikOll"o
s,tedně početní však jen jediné místo v VI. hodno třídeě (v rámci
();1S'ového postupu též dos:J!ŽiWlné). účtáirensky
ředitel rógkal třídlu V.
,
NeblllJhé tyto poměry usplši'Iy ovšem rozhodnutí
některých
kolegft
ode~ítizezemských
služeb. Odešel zdatný :pracoVTI1k ,Beň:íiz, výU:lod· restrik~e pOlllŽiIi daLší tři kolegov;é ~ předČlasně odešel do výsl1užby vrchní
měř. rada Klejna, twrože ze 12 geometrii z:b~o 7, z tolho 3 Oerši lIJ4 Němci.
~by,lýllll kolegftlm přerosUa ov;šem pmce pre,s Wavu a ni,c nepomolhly zákroky, memomnda,
lžáAios,ti; dOifostu a 'pomocného personálu ne:bylo.
Nebl\Ja.hé di\l;;iIJedikypiře,voďu dft,e :platovélho záJkon~ jeví ,se nejlépe
u '~em:ěmělřOOfttím, že,,IIll~adiší" z ni~h ma.ií dne's oproti tři i více let sIu{Želmě miladš1m inženýn'im zemským, s tří- 3.IžčtyřiapůJlletým
studiem,
měSiÍčni :příjem o 20% menM, bez ohledu 00 tendend
dftvod,o:vé zprávy
zlepšiti IpOstaveni ZOOlOO1rěřiMoproti ikiaJt.ego'rii A. a C. A t.ato situace
nastaLa 'Po odchodu bezmála 'poloviny kollegft!
;Možno tedy práevem tvrditi že po,SiÍcezeměměfičft bj'ila Za. němeoroé
VILárlyrdo~ou, ale Zla českého vedení ,zřejmě upWIa. Zajíma,vým dok~adem
je i to, že po odJcihodu Ing. Kle'jny měla bý1tizrušena
jeho agell'dia ,po
30 let procváAiená; vpmvd'ě ovšem přesunut,a na 'zbývajkí úředníky téhož
odvětví.
8ystemisa1ce, prwáděná
dJe platového
zákona u zemSlkého výboru
konoom 'roku 1928, poikořib měřiClké úředniiky: dQkioIlJale.Nehylo
systemisováno ani o jediné IJIlIÍstovíce, 3.IČ:po 17 Jet 'chyběl do:rost. Nez'ITzeno
ani jedno místo ve 4. pllat. stupnic:i, aIČ dnve byla' aspoň jedID.,aVI. hodno
Woo systemisolV'ám.a; zato zřízena ,čtylři místa v 6. a tři místa 5. platové
stlllpntcL Při tom jedno miísto v 6. plllJt. ,stupnici Viáže kolega, kte'rý má
25 let zemské služhy:; da1šic:h dvou m:íiS,tv 6.pl.a,t. stupnici dostalo se kolegftm s veilimí dobrou a výbornou klVl1l1ifikaci po 22 lertJete:hslužby. Na
57 ~'etstarý
vrch. měř. iko'lll'iSlařnemá W1drěje, lŽe diOsáJhne 4. plat. sturpnice.
Tvrdost
tohoto f3.ikta vysvítne
tím v,lce" že i ř3Jda ,t,řilet~ohzemských
in'Ženýn'i mladších s,lu'ž,ehně dosáJhla ji;ž 4. a 3. 'Plat. stupnke, že v účtárně
zemské pOOdstí1hla řada úfeď'níkft z'e"měměři1če.Je
to stav 'bezpřikladný,
který netOiliko svědčí o netelčl'losti Ibývalého 'zemského výboru vůlčí snahám
geome,trii, ale také wkazuje :mi rp<iřádnou tl'hHnu v jeďiHotné ~rontě vy.;sokoško~skvch techn1iků k ll'31dosti jinýlc,h.
Zem~kým geO'IIlletrum ne:pros:pěly ani relo.rmní ná-vrhy pi)sIed[l'Ího
řediitJeffe zemského st3JV'ebnilio úřadu na zřrzeníodld:ěIooí
měř1ckéihQ za
Vledení jeďnohoz
mbdlŠ,í(';hkole,gůi; ty zemsiký Výbornepro,v'edil' .. Thké
nová správa zemslci nelzříd'ila žádl11ého odJdlělení 'zeměmělřick:ého, a,~e přidělIila kolegy pouze k odd€,1ení vooohospodářskému;
pa,tmě jiná-oddělení
(ku ,př: pro' po:ze'lllJllÍ stavby, si!lnice, regulalce měsdJ ~ o~i) nepr(}je~ila,
zájmu o jej'5cl1 spoluJ}JIrWc.i,bohuže~ IlI3.Iš:kodu věci. Zato tItuly seš~y
d,ůklllJdně. V daný,ch porněr1e'0h llIení tu mkotho, Ul:d:oIb~ vedla
o.rgmllsova!
age~d~ zeměměřiclkou. NeyI!'Í i'U.• ,bff~,
V'ylba.vye'l1éP:3.:vQID?c.i a .~~ m~tne
zlIJstampro
geometry, ktefI IDa,lr bý.t,r oohorne kV'alifrkovan'l 3.1 JIch pmce
soust.a,vněříz1eny
aspoň podobně j.ako v Č,echáClh a na SlorvellJsJw.
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Ne,c,hállne-li &tranou zaJmy osob i stavu, jest to ;prece h[avně úřa.d'~
ktery taikovýmipoměry
ti11pí,a je'dná-H se Q tlak veliký stavebiníi úřad,
je to tím vice na pováženou. Ro:z,voj teolmický()h prací vyIlluti.l: hospodálmé členění a speci.aiisty za v,edení schopných oo:bOImikiL Města již.
u nás to pochopila a dávajizemětměřičům wdlpOlV'ěldmoM;,
ale taJk,é :práva.
kI'om pra,covní po~nos.tti. Tato práva a odměna jest podmlinkou odhorIlIého vývoje, jalk odd~ooi, tak i jednotlívců, Neosamostatní-4í zemský
úřad v Bmě agendu zeměmJěřiclmu, popře tím netoliko zd!ravý výV()j,
ale oos~bí taiké s:v'Oji pohotovos.t :po&tIláIDee toohinwkJé i úsporné. VýVoj
poměrd ukazuje ooz nadsázky ooocný vz,estup našeJhJovýznamu pro život
Vleřejný i soukI'omý. N~e pů-soooos,t ro~ířila se d1áV1llojiž mamo katas·t!l"áJ.ni
měřeni a vzro ••tla hiLavně ve s,taveioorícl1úřadeoh. Tam kde doslta[o
se jí plřiměřený,ch podmrínek (viz město Brno), vykona:li ,aJhsoJrv1emU
'zeměměřidUího studia mnoho. Kde byli odstrčeni a neměH váhY' dané úředními hodnostmi, tam ovšem vyniJkmlUti nemohli. Doufejme ješ~:ě, že zemský úřad ve sv,éim záJmu na,jde cels,ty. a:by zeměměřic>kou sJu'Zbu
náJ.e,žitě organisovrul., zeměměřIčům dal řádné postavení v řadě svf'ch
úřediníků a v7Jbudil také v dorostu zeměměřických inženýrů nejen ohuť
kle vs,tutJ;u do ~o s[užeb, ale též ji,stotu, že uplatní sev techniCiké sJucŽbě
a že odměnou jim bude postavení, odpovída,jící jejich odloorné :Lootmosti.

E. F.

Zp~ávy tite~ámí.
Recense.
Prof. Dr. H. L o s c hne r : Instrumente der praktischen Geometrie.
Ze sbírky Dra Peuckera "Die Landkarte", Bundesverlag, Vídeň, asi 30 Kč.
Po své kapesní příručce pro praktickou geometrii (r. 1922) vydal
pro-f. Loschner knihu "P,řístroje praktické geome,tríe". 'rad:o kniha. v úvodě
mající dvě vhodná mota, obsahuje 140 stránek tekstu. který je doprovázen 120 zdařilými vyobrazeními.
Po vysvětlení
z á k I a d ní c h p oj m ů probírá autor jednotlivé s o u č á s ti měřických přístrojů. Velmi
obšírně pojednává o libele, její zkoušce a rektifikaci. Dalekohledy doprovází několika zajímavými historickými daty. Množství pěkných vyobrazení a tekstu je věnováno přístrojům a nářadí pro horizontální měření. Mnoho cenných poznatků získáme o stavbě theodolitů a naučíme
se poznávat jejich chyby. V kapitole pro ve r t i k á I n í měření je popis přístrojů pro nivelaci a trigonometrické, jakož i barometrické měřeni
výšek. Dále je pojednáváno
o ta c h y m e t r i i a vrstevnicích,
což je
shrnuto v pěkný přehled s praktickými pokyny. V p I o c h o m ě r s tví
uvádí mimo jiné pollj,rní planimetr se širokým teoretickým výkladem,
který je patrně určen pro studující. V z á věr u pojednává o přístrojích
pro zmenšení a zvětšení plánů.
Tato v látce a podání pěkně upravená kniha dělá společností
,.Laindikarůe" (Vídeň) čest. Je,sm si jen přáti co ne~většiho jej.iho roz,šíření, neboť seznamuje interesované kruhy (a kdo není interesován?)
se vznikem plánů a map. Studentům a zeměměřičům jest pak nejen vítanou pomůckou, ale též dobrým rádcem.
Sponer.
B ti n z: Stiidtebau UDd Landesplanung. Carl Heymans Verlag.
Asi 40 Kč.
K této knize napsal předmluvu prof. H. Jansen z vysoké školy
technÍiCké v Be'1ilině. (Dulkaz., že profeso'f cení 'PTá,cesv;~ho žáka.)
Biinz roztřiďuje bohatou látku, o jejímž rozsahu lze si učiniti
pojem,' sleduje-li se systematická
práce Anglie a Německa, pro začátečníky, pokročilé a činné praktiky. V dodatku jest celá řada pokynů
pro ,cvičné úkoly a seminátské práce.
Zhuštěným, sytým stylem podává nám velké bohatství myšlenek
a těch 116 stránek je~'t p'římo rejstříkem motivů. PoznániÍ a s mm souvisící nutno~t tvoření, ukládá nám základní úkol: Výchova a školení
pro vědeckou výstavbu měst s ohledem na zájmy celostátní. Ve vš eob e c n é SŤati dokazuje nutnost dbáti rázu přírody, znáti historický vývoj města, znáti zákony atd. a ukazuje, jak vlastně zastavovací plán
má vznikati. V p r a c o v ním n á vod ě probírá plánový materiál, volbu
území, hospodářství, zeleň, dOlpll"a.vu,pozemní smvby a řešení půdorysfl.
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Pvo p () k r ()č i I é má Biinz mnoho nových námětů a žádá, by projektant důkladně vnikl do všech faktorů, jako je hospodářství, otázky kómunikačni, architektonický
ráz celku atd. a doporučuje
určitou
odbornou literaturu. V třetím odstavci rozkládá autor všechny prvky zdravého a velkorysého z á k o n o d á r s tví a načrtává hojnost velmi aktllelních otázek. Poctivé nadšení mil.že se realisovat skvělým skutkem, když
stát podporuje cílevědomou práci patřičným zákonodárstvím.
Toto jest
jen možné, když povolané korporace na základě spolehlivých statistických dat, uznají nevyhnutelnou
nutnost lepšího tvoření. Pomalu postupuje a vítězí tento poznatek a zajišťuje technikovi nepřehledné pole
pil.S'obn(}sti. V u z á věr u uvádí již zmíněná ovičeni, která, jsou zajímavá
jak pro studujícího, tak i pro praktika.
Zeměměřič mfiže knihu jen uvítat. Třebaže Biinz zeměměřiče nechválí, je docela oprávněně s výkony architektil. nespokojen. Nebojí se
hláS'ati, že výstavba měl3it není žádnou výhradnou doménou a '!Jaké ji
nesmí býti - vždyť koukol bude vždy od zrna rozeznán.
škoda jen, že v nedostatku našich pil.vodních prací jsme nuceni
poukazovati stále na díla jinojazyčná.
-oner.
T h e S u rve y o r s I n s ti tu t i on: List
Members, Westminste,r
1929. Cena 2 šiJ. Pulb[ikace, ktmou yY1dala tlritslká ins,tit'UJcez,eměměř1čS1ká.
() stavu svého členstva podává v úvodu hrubou informaci o průpravě
tamních kolegů, o zkouškách a praxi, dále o druhu členů (studenti, kandidáti, fellowové) a o organisaci stavovské a čínnosti odborné. Dovídáme
se z publikace, že počet členů této instituce překročil pěknou cifru 7000,
čítaje v to i kolegy z dominií. Hlavni obsah publikace jest adresář členstva. Bližší informací o stavu zeměměříčském přinese Z. V. v jednom
z ruej!bližlškh čísel.

or

Nové knihy.
Kartografické
zobrazování.
Litografie
dle přednášek
prof. dra
techn. Fr. Fialy. Nákladem Ústřední vydavatelské
komise a Spolku
posluchačil. zeměměř. inženýrství,
Cena 45 Kč. Stran 163 krom příloh.
Dbjedru:íwky vyřizuje Spolek posluchačil. zeměměř. inženýrství Praha II.
Karlovo nám., budova České techniky.
T e y s I e r - K oty š k a: Technický slovník naučný. Sešit 115 až
120 'Obsahuje hesla: EtJalonáž, Evideuoe katast,ru daně pozemko'vé, Evidenčni mapa, Exces, Faustmanil.v hypsometr,
Fennelův teodolit, Fixní
nivelační bod.
Je a n P 'e te r s:
SechsstelIige
Tafel der trigon. Funktionen.
Be<rlin 1929. Cena 48 m.
Odborné pojednáni v časopisech.
Věstník pro vodní hospodářství, č. 3: Ing. V. G o s s I : Použití pedologie v kulturní te\cJhnioce.Dr; J. V '1' b1a: Organ,isac~ zemsk~ho úřadu
v Bmě. (Z referátu plyne též, že k org1Mlts:aci zeměměř. služby v tomto
úřadu vůbec není nic připraveno.) Čís. 4. Dr. K. Hor I i v ý: O vlastnickém prálVu l\i vod/ámJ. čís. 5. Dr. K. J il.va: HospodářskotecJhlllické
směrnke ,pro naV1Ifuování kana.Itsace měst.
Věstník Inženýrské komory. Čís. 5. Dr. A. Ti c h ý: Mezinárodní
letecká, ýsmva 1. L. A. 1928 v Be'f1íně. Ing. R. Her m a n n: Die Abtrennung von Grundflachen mit gegebener Gro6e nach bestimmter Richtung.
Ing. R. M u s o r in: Vysoká škola zeměměřičská
v Rusku.
Vojenskotechnické
Zprávy, čís. 3. Ing. Lan g r: Příspěvek k problému zvukoměřickému.
Čís. 2. W. V o gel:
Rychlé zjištění souřadnic
základních bodů, řídících děl.
Przeglad mierniczy. (Čís. 1. viz str. 52.) Čis. 2.-3. W a r c h aI o w s k i: Problém základních měření zemských. K a s i ň s k i: Zeměměřič 'V minulých 10 letech. K I u žni a k: Úvaha O' nových předpisech
o triangulad
a poJygooj,sad. S i e n k i e w i c 'z: O nutnosti '1,akoroování prací melioračních a komasačních. J ach i m o w s k i: Nomografie
a její aplikace v goeodesii. (Dok()IIIJč.)Čís. 4. lf a k syč:
Co S rpOZ3mkovým katastrem.
Bar t o s i e w i c z: Předpisy
o úpravě
situačních
plánů v obvodě Varšavy.
Journal des Gěometr~ et Experts Francais, Č. 102. Dub u i s on:
Notesur
la préc.ision ďun a,zim:ut astll"onomique. - CODlg'l'esmixte dle\!
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géometres-experts
et
Mutations immobiliéres.

métre"'us-vérifica.teurs:

L a far
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et

S

a g e t':,

Merniecibas ui) Kulturtechnikas Vestnesis, čís. 1---2. Z-i s : Projektování
sítě polygomilní.
R 'o ma no w S k i s: Aplikace
letecké fotogrammetrie
v geodesii. T h a mm:
Jak be zhotovují v naší zemi plány.
Vermessungstechnische Rundschau. Fac,htechnische
Zeitschrift ·ftir
das gesamte behOrdliche nnd private Vermessungswesen.
6. ročník, vycházi dvakráte mě,s,íčně. Berlín NW. WerfůSltr. 7. - Otvrtroěně ř. m. 1'50.
Ochotou
vyda,vatelstvi
Indtustríebeamten
- Ve,r<liag je nám poskytnut
reďMční
exemplář
a budewe
pra,videluě
poukazováno
ná
odborné články tohoto časopisu. Čís. 1. G r u ber:
Die Radialmethode.
I, i.p s: Slc'hnellmessungen.
Č. 2. K i hm:
Der Pa.p,(lnWlaSSer DurchJstkh
am Stettiner Haff. W i n d i s c h : Die Stadttriangulation
(a pokrač.). C. 3,
I, i ps: Einwagungen
(pokrM. v č. 4, 5., 6).W o I f: Bogenabst60kungen
(pokmč. 4, 5). Č. 4. Osikar Schl'ei'ber ,z'Um Gedaclhtnis. Č. 5. Bit tne r :
RechtsVlerhaltnis,s.e am Gmnd umd Boden (l})Okmč.6, 8). Č.6. R U ,ttha r d t :
Dezima~e Gradnet'ze ftir Ve['kehrsktarten.
C. 7. Boel,cke:
Photo-Topogra;phie. C'l e r W'a t i k y:
Rticl~wartse,inschneiden.
Č. 8. Se h u I ze:
... K. A. II. u. VIII. isit die GlíeiclhlSleI1Jzunlg
de,r S~hne und de,s Kreisibogens
libe,r de'r Sehne zulliJSs,ig? Z i ID m e r ID a n n: FHiclheninhaltsbere(',hnung
unte,r Mithentit zl1ng von Karten
(a č. 9). Č. 9. I, i ps: Dbel'\sicMsplane
(a pokrruč.).
Spo.
n geometra ita1iano. čís. 12' z 1928. C a s t e II a ni: R o ID a no:
O problému
Pothenot-Sne1liově.
1

Pra~ovni rozvrby původnibo a novébo kafasfrálnibo mětenf
a p1'ad reambnlafnicb na rok 1929.
Ministerstvo
financí schválilo, aby mimo práce pro vedení pozelhkového katastru
byly vykonány
v letním období roku 1929 v odvětví
pozemkového
katastru
j1eIŠtě tyto kllJtastráJní měřkk€ práce:
A. P r áe e t r i a n g

11

1 a ční.

1. Země česká. Triangm.lace vyšších řádů pro kwt. nové meTení
území města Hradce Králové a kat. území Kuklen, Pražského Předměstl.
Plotišt
Věkoš, PouchŮ'va, Malšovic, Nového Hradce Králové,
StřeMe a
Slezského Předměstí
a podrobná triangulace
kát: území Hradce Králové.
lI. Země Moravskoslezská. Triangulace
vyšších
řádů pro komasační řízenJí v kat. územích BlwžlWlv v mě,ř. okresu Nové Město na Mor.,
Čekyněa
Žeravice v měř. okresu Přerov.
iIl: Země Slovenská. 1. Triangulace vyšších řádů: a) dokončení
triangul!we vyšších řádů v mělř. okresu Dolní Kubín, jihozáp. části měř.
okresll Košice, v měř. okresích Nové Město. nad V áhem, Trenčín a Žilina;
b) pokračování
y triangulaci
vyšších řádů v měř. okresu čadca; c) započetí triangulace
vyšších řádů v měř. okresu Humenné; d) připojení ~odrobné sítě na ČlÍlsti kat. území města Bratislavy
na siť trigornometrlckých bodů vyšších řádů.
2. Triangulace
podrobné: a) pro kat. původní měřenJ území Baška,
Nižný Tejkeš a Seňa v měř. okresu Košice; připojení podrobné sítě na
část kat. 'území města Bratislavy
na síť trigonometrických
bodů vyšších
řádů. b) pro komasační
řízeni v kat. územích Rlruková, v měř. okresu
čadca, Domaniža,
Petrovica
a Zavodie v měř. okresu. Žilina, Veselá
v mě~. obe'sti No,"é Město nad V<áhom. Haib'llJ'la v měř. okresu Humenné,
Ťapešovo a Zázrivá v měř. okresu Dolní Kubín, Vydrná v měř. okresu
'l'renčín ..
IV. Země Podkarpatoruská. Triangulace
vyšších řádů a ťriangulace
podrobné pro kat. nové měření území Mat.ějovo, Vrbovec, Výlok a Nové
Selo v měř. okresu Sevluš.
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B. P r á cep

r o z a k I á dán í, o b n o vo v á ni are a m b u I a c i p 0zemkového
katastru*).
,\ :1: Z e mě c'e sk á: Kat, území Rakovník.
2. Zem ě M (}r a v s k o s I e z s k á: Ka,t. území: Zidenice 'Itlučin
.a Hošťá1kioviM.
'. ,
3. Zem.ě Slovenská:
K.a.t území: Seňa, Vrůtky, Ašvaii, (jop,
Šalamínová, Hriňová,Nové Zámky, Kremnička u. H.. Malachovo, Radvaň
u. H., Klučov, Hervart!lv, Šiba, Heretník, Bartošovce, Bardějov, Veličná,
Revišné, Dolná Lehota, Kňaža, Poruba-Gecel, Zábrež, Kamenice,. Kamienka, Ptičie, Kudlovce, Kochanovce, Borov, Lechnica, Spišská Bela,
Perin, .Jánok, Vyšný Láne, Reště, Nádošť. Skároš, Drieňovo, Devičie,
Hrkovc~Sečianky,
Velké Krškany, Kálna, Kálnica, Vyhne, Repište, Pric
bylina, ltužÍlla" Lupoč, Prága,. Podrečany. Gregor, Vieska, Raďovce (Šo~
mošová), Čelá.ry, Vel:kéZlieyce, Malé Zlievce, Vrbovee. Suché, NižlliÍ
Rybni~a, Sobraooe,K.ameniean.
Hr.,. Helemba, Leléd, Prešov, Petrovjany,
Ožďany, Sušany, Detiat, 'Zádor, Poprad. Velká, Spišská .Sobota, Starila
I., II., Pača, V1acltmno, Plešivec, Mur-Zdyc,hava, Mur.Ruťa, 'farkaň,
Velký"Gyoroseke; Iška, Stretava, PaUn, Nemčiňany. Rohožnica, Verešvár,
Novidzany, Velké \čozokany, Malé Vozokany, Zlatno, HOIsťovce, Mankovce, Fajkurt, Dobrá Niva.
. 4. Zelriě'Podkarpatoruská:
K<at. území: Užhorod, MalÝ
Berezný, Vulchovce.
.
Pracovni program agrárních úřadů na l\Ioravě v roce 1929.
I
y~ výkonné službě je' činných 22 inženýrů, 12 zeměměřiČ11,20 po. mocných techniků.
.
Za. úlčlellem,~ée,loválníIbude;t;aJP'OčaJtos toom1c<ký:miprlliCemi -' po
:případe bude v nich pokračováno:
SO'1ldlní ok/re'8 B 1 a n 's !k o; .Je&třeibí 6 ha, 22 účastníků;
Hud ěj oviee MOT.: B1akJn1ce,5/30;
s. o. Biystřice
n. P.: Billli~lrov498/88;
8.0.

s. o. H o h š ov: Hiole,šov město 10121827,ffilelpy 2531172;
.s. o. H r (}t (}V icf'J: RooiChovany 121212'50;
.
S.o . .J e v i IČ k o : B6w.ěčí 482/46, Borotm 768/183, Cetkov·»oo854/248,
Ch<mJ:ÍJCl:l
101/69, UbmEl 649/138;
s. o. K oj e t in: čelčice 492/114, Klenovi:ce n. H. 803/228, Lobo·
dice 537/188, Obiědkov;ice 258/122, Opklca,uy 548/257, Pollkiovice 706/277;
s. o. II{r o Illlě ř i ž: Bařice 329/82, Hradisko'-'Postoupky-Miňův!ky
204/133, St-řižoV'ice479/137, ThávníJk 524/137;
s. o'. L i ~ TI i ik: MtaMPmseníice 332/141;
,s. o. Lit o v'e:[: Litovel měs,tJo80/62, Hia,ňov'ice2711127, ChořeHce
216/42, NllIsobWrky190/127, SobáOOV'170/81, Víska 91155;
s. o. N a IP a je d I li: 'llum.3JČOV1598/435;
s. o. IPr o stě j o v: čehovice 6831211,VřesiO'vi.ce622/153, Výštovice
592/167, ŽelŠo'v529/119;
,
's, o. P ,ře r o v: Beňov 6751317, ČekYDJě252/118, Dobl1čÍ'ce 220/98,
Lověš,ice 285/152, H. MolŠltěiniioo
983/276, P1řeSltlllV'1ky
367/106, V:ěžky 256/161.
ŽieravíCJe'282/189;
s" o. S I a v k (}v: KřelIllOíVke 879/580;
:s. o. S [ta.V(}nic e: MUJtrnšov: 5217/41;
s. o. T t e h o v á. MOT.: Lruzy--<Pe1Jrůvlrn.-PečÍikov-Unerá;zk~
~951448;
s. o. Z n o j m o: POlPke 213/37 = děLeilllÍs.ingll'L.lesa.
.
:Q;íizen:ínálmliitko~é
a závěr€!č:níje v proudu u 82 01001, kde v wnulých letech byJYSlcelenépoWlllllky dia ,zatirnJnlLhO
užívání odeVlZdány.
Ůmostagu-áT. úřaJ<1'ůna Morlllvě v '1'000 1928 vYlstiliuje Ing. Ad.
<Jhm\, wcilmí ZeI!llJěrl.
TO, čJá,nkem uved1ejnělnýmMelliomč:IlJímSVi:1Z'eI!ll.
pro
MOJ.1llovU
v. Bmě, v' ·brQŽurce "Zemědlělsiko-telChnicikáJ
a voo'ŮhospodářSlká
činnost na Morava V'roce 1928", 's,tr. 2'3 a<ž25.
1. IV. 1929. .
JJng. K o ž o u še k.
, *) Bližší údaje o druhu práce v obcích níže citovaných
ppr:Ílvách vet.služlby toohnwlkéi č. 9/29.
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viz ve

Zpt"ávy spotkovi.
ZpráTa jednatelská přednesena
In~. Prokíipkem
na J.bileJni
'Valné schitzi, konané dne 8. prosince
v Praze, na paměť 20letého
z a 1o žen i a t r v á n i Jednot~ úi. aut. civ. geometrů *).
Jednota byla založena 16. května 1908. O její činnosti, zvláště
před: válikou, napsal kol. Ing. Zuklín přehJedný článek, uveřejněný
v jubilejním čísle Zeměměřičského Věstníku (čís. 8 z r. 1925). Proto
chci se zmínití o důlež~tějších činech Jednoty od doby IliaJŠehostá,tního
osvobození.
Y prvých letech po válce. kdy jed.ooJtelemJednoty byl kol. Zuklín
a kol. Parýzek, zúěastnili se činně schůzí pracovního výboru ze zakla"
datelů Jednoty koL: Fu.rst, Zuklín, Pa,rýzelk a Fdtscll, .zestaršieh člel111
kol. Kodl, Bukač a Černý z Lysé, z nových členů kol. Prokftpek. Později
byli pro ;práci v Jednotě zísikáni noV'i kolegové, a to v -roce 1922 koL
Krejza., Janč a Tala,š, v roce 1924 kol. Toms a škoda, '" roce 19~5 kol.
Černý z Nusli a v roce 1927 kol. Svátek V roce 1921 kol. Parýzek
vstoupil do služby státní, a tu převzal po něm jednatelství v Jednotě
kol. Pr.okůpek.
Y,ešlrerá činnost Jednoty soustředěna byla v pra00vním výboru.
Tehdy IlChůzepracovního výboru konány byly podle potřeby, asi jednou
zla měsJc; během času ustanoveno, 'kO'lliatischŮlzeprvní so.botu v' měsíci.
Pro informaci členů Jednoty svolávány byly každým rokem
členské 'schůze, reSjp. řádné valné schtiw JednOlty,kteté se odbývaly
v Praze, schůze členské většinou ,v Brně. Ke schftzím členským na Moravě doělo z popudu kol. Janče, kte,rý se spolu s kol. Faltusem o zájmy'
kolegft moravských velice svědomitě a pilně staral, a. vždycky a včas
podával informace o pomě,rech civ. geometrů na Moravě. Ze Slovenska
zúčastnil se často schůzi praoovního výb(}TUkol. Talaš, který nms
informoval o poměrech na Slovensku.
V mce 1919 a 1920 z.apočaly prvé práce s pmváděnimpozemkové
reformy. Byly to práce měřícké, spojené s výkupem dlouholetých
pachtů. Tehdy jsme sezna.li, že sazby, stoRnovenéInženýrskou komorou
na. měřické pdce, neobsahuji spedelnitarify
na tak rozSláJlléprá·~e.
jako .bylo zaměřování dlouholetých pachtů a s tímSlJlojenÝ'chvyhotovení
knihovních plánú. Jednota ~vo1::llaproto řlpnskou schů2.i, na které bylo
jednáno o s a z bác h n a m ě i i c k é P r á c e, s poj e n é 1; v Ý k u p e m
dlouholetých
pa c h t ů. Na schůzi té zvolena byla ze členft Jednoty komise, aby vypracorva1a směmé sazby. Sazby na. měřické práce,
~oje!llé s výkupem dlouholetých pachtú.. byly komisi vypraoovány a
všem civ. gelŮmetrůmsděleny. Stanorvený honmář byl celkově příměřený
a při pečlivém a svědomitém prOlWÍděnívšech prací každý kolega si
mohl podle honoráře toho vydělati slušný občanský zisk. Práce měřické,
s výkupem dLouholetýchpachtů spojené, byly v roce 192.1 a 1922 větJšinou skončeny. Při pracích těch uká,zali ciV'. geomert:.řis,voji zdatnost a
srvojineobyčednou pili.
Ještě IlJebyly práce s výkulpem dlouholetých pachtů skončeny, ti.
již počal Státní pozemkový úřad vyjednáv3lti se zástupci Jednoty
o hono,rář za tec hni c k é p r á c €I, s poj e n é spr O' vád ě n í ID
P o z €i m k o v é r e for m y. Jednáno bylo se zástupci V. odboru S. P. ú.
a podařilo se nám vyjednati piOměrně přiměřený honorář za technické
práce. Bylo t.o tehdy asi 180 Kč od 1 ha.
Při vypsaném na. to ofertním řízení oferovali však někteří koleglovéhluboko pod ujednané sa7:by,a t.()ihovyužil S. P. Ú., a zadával práce
ty za tak nízký honorář, že práoe ta se za takové ceny řádně a spI1ávně
provésti nedala, neměl-li civ. geometr na to ze své kapsy doplá.ceti.
Tím byli kolegové, kteří svědomitě práce prováděli, z prací těch
vyřazeni, aneb donuceni, aby z nedostatku jiných zákazek práce od
S. P. Ú. lllřevzaJi.
Zástu.pci Jednoty vyjednávali poznovu se S. 1'. {1. o dodržování
saz.eb,ale 'bezvýsledně, a když později se tarif na práce, ,spojené s pro*) P:ro ffi'llQiŽStVÍ
zpráv spolkovýoh uveřejněno opOIZděněá zkráceně;
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váděním pozemkové refo11lny,kterré zadával S. P. Ú., jaksi ustáli!, bylo
teprve S. P. Ú. zástupcům Jednoty přislíbeno, že tlLrif bude i .:3. P. Ú.
dodržován. Sazhy ty ale byJYZDa.&1ěni,žší proti původním ujednaným.
ma-vni dfivod, že sazhy byly tak stlaěeny,spočívá v tom, že Se kolegové
sami naibízeli,za tak. nízký honorM.
I'ří pozdějším z a d á v á n í p r a c í a dmi n i str a t i v n í c h a
tec hni c k Ý c h byla větší moonost vydělati si poměrně slušný honorM, vz,Wedem na velikost 'zadá.v:mý1cJh
p'r~ci, ail:e jen veliké firmy,
které se dřive pr.'liCemizeměměřickými aIIltinezabývaly, obdržely veliké
práce, až i 5000 ha, i více~ a oo.pl'omtmnu cIv. geometři, kteří prováděli
jen práce zeměměřické, obdrž:eli 100 nebo 200 ha. Důsledky toho se
však ukMí v nedaleké budoocnoSiti,až dojde k zaknihování přidělů a
zakreslovooí do kat. map·.
Postupem času Smtní pozemkový úřad na pracích, spojených
s JPm'o,váděnim
pozemkové reformy, Istále přidával (rejstříky přídělů, vypraeováil1ídaňových výkazfi, předptis složenek, SQIlpisstromů atd.), ale
ooilO'rM snižoval, takže cív. geometr, který práee svědomitě vykOlnával,
o zadávku od S. P. Ú. nestál z' obavy, aby na práce ty nedoplácel.
Očekávali jsme od pozemkové 'l'efonny mnohem více, nežli se nám
dostalo, a naděje naše, že budeme mítí IS prováděním pozemkové refO'l'myna dloohou řadu let práci, byly zklamány. Ne'stalo se to však
naší vinou, a také na nás nemoblou se v budoucnoBltisvalovati následky
chv:iitu, se kterým !byla pozemková reforma ,provedena. Ohvat ten jJlJk
po stránce ipi\Í(lělové, tak i rtechnieké, bude se jevíti ještě dloulro
v příštích leteoo. Civilní geome,tři. přes to., že byli značně zkla.máali
v nadějíCh, které v provádělní pozemkové reformy kladl~ podali pomocnou rnku k dílu tak rozsáhlému a jen za jejich přispění po stránce
technické bylo mOrLoopozemkovou reformu tak rychle provésti.
T 'a r i f: Dalším důležitým bodem činnosti JednofJy bylo vypracování rO'zsáhlého a detailovaného tarifu nllLpráce zeměměřiek'é. Tarif
ten vypracován byl č,looypTalcoV'llího
výbom, ježto ostatní ko'legové. přes
nělooHkerévy'zVlániJednoty ve Věs,tní,kullllŽ.komory a v Zemětměřičském
Věstníku, lIJbyzasl~li s:voje návrhy 'a poznámky, jen. ojediněle 'tak učinili. SMIlozd'ejmě,že tarif, který byl vyprlliCo,váJn
před 6 až 7 léty, nevyhovuje dnes p,řesně nyněj>Šimpot,iíeibám',ale měl a má. pI'O nás po
strlÍJllcehonodřové veliký význam, jež,to zaveďeno bylo jilm téměř pro
veŠíloorépricezeměměřičské
jednotné úětováIDÍ a ulehčeno' podávání
pi'ooběžný'ch rozpočtů.
DQouho1:rvaJo,nerLHmin. vefejnÝ'Cth
ipra0í naš,e slllzbyschválilo, a tím
jím dalo určitý význam a váhu předl veřejností, ZJáJežiV1šakhlavně na nás
všech, abychom .dodržováním stanovený0h slllzeibhodnotili naše práce a
P'ovzn.ášelináš ,s,tav.
Práce V'od smnovené sazby vykonávané nejenom, že 'znehodnocují
práce zeměměři>čSJké
vúči veiřejnosti, mají ohyIČejněta:ké 'za nálsledek po>vrc,hni rykoná'V'ání Ipll"3Jcí,
nelhoť sazhy 's:tano,venénaším tarifem vypracovány jsou na základě dlouholetÝ-0hpraJktiÍ'C,kých
'zkušeností a jl:lOustanoveny pm řádně 'a SJprávněvykonJávané as,távajicím předpisůim!vyho>VIUjí,cí
měřiocképdce. Bohudik - p,řípaďů při nedodl1žovánítarifu přece
jen ubývá. a doufám, že snaxlineni daleká dooo, kdy ,če,stlllárada. lnž.
komory nehude míti rpiřílmitost zailúočovati proti civ. geometrům pro
nedodržování stanovený'ch, s~zeb.
Současně dovOllujisi sděliti, že se q,lrrávěv iJl'l"acovnim
výboru Jpd.
noty konají připra.vy na ,zmoou něk,terých sruzeb Z€lměměřičskéhotarifu,
a bude nám vitáno, když členové Jednoty n1ám'Co nejdlříve zMlou s'Voje
námhy na Z~ffl1UlIJdopilňky oněch sa.zeb,k,teré Slhledálvlají
z.a nutné upraviti 'a nynějším ,prllJktickým'po~natkům a potJřeibámpřizpftso'bitii.
Studium
zeměm'ěliřliě·Slkjé. O rozaiření 'tltudia 'zemělměřiěJského Jednota. na1še se zasaJZova1aod svého zai!ůlženÍ.Již' předl válkou
podnikala Jedno~ všechny možné iIú'Ůky za rorz,ší'řenístudia ,zeměměři·čského. kte'ré by poskyitovalo civ. geomettrůbnúplné <theoreti(')kévzdělání,
aby civ. geometři nebyli nnc.eni, potřebné vědomosti ku iJl'1'OvádělJJí
svých
pr~c,íziskáiVati soukromým ,studiem. Po válce >bY'lo
pokraJČovánov těchto
snlthách v míře nez-tenčené. Zá.sluhou naší Jednoty a 'z jejího popudu
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,by1la svolána :manifesí8lČní schůze v,šech geome,trů dne 8. února 1925 do
,Bl'lla,na které 'oyly nwše 8lpravedlivé' [lO'ž.aiJJa,vky
všemičiniteii
uznány
,a poté teprvemini<S\tocstv9 školství, o !l'O'ZIŠÍřeni
studia, rOlzloodl().'Bylo
tedy po velké nlánl.'azedooaženo sice ro7JŠÍJŤenistudia.,z,eměměřičsk';}hon'a
6 semestrů se 2 stáJtními 'Lkouškami a právem pr<ml:očnim,ale tím naším
,pož.wd~vtkůmbylo jen částečně ryhověno.,
,
" ' .•
- ' . Jsme přesvědoo~ že takové rO'zšířemí studia"zvláJště· ])1,'0 bUdoucí
kand1dáty civ. geomeW nepostaěuje,a
také osnova studijní 'Mvyčer'pává všec,hnydisoilpJiny, k;tocé civ. geome,t,r ve, 8vépraJŮ .tpOitře'blije,:l
proto budeme se dO'Ill.M13,tiroZr&iŤeruístudtiana 8 semeM;rů.POiŽaQla:v~k;
.teruto nepustíme ,ze ~řetele, a Jednota nllJše,bude dáJe pl'O roz,šířenfstu'dia
pr3!cO'Vati,a doufáme 'lJ'CViIlě,
že Ise náml ,podaří dosáhnouti našeho, dávného
a oprávněnébo ,požadavku, arhy čs. zeměměřič hyl pro Ipra;ktický, živ(),tve
Ilvém oboru jíž na vysoké škole technické Mdně připraven, 'jak t'omu jest
.yest#ech sousedních ajak to i náš stát Pl'O svoje měřick~ip,žený~y potřl!bu.ie.
,
N á vr h z á k o n ao civ. i Ii žen Ý r ec h. Jédnotllli naše lli,m' qále
,velkou ,zásluhu o vypra.covánflllávrhuzákonao
civ. inženýrech, na, ~terémžto návrhu S'P'Olupracovali h1iaVillěz,áJstUIPciciv. geomietrů v před8tavenstvu Inže,nýrs.ké komory;
."
'
,
Návrh ten jest zajisté ",šero kole,gůJm dobře znám tYěs,tnlk)l In~
ženýrské komory, kde ibyl1uve,řejněn'ceJý. Nevyhovuje sice v,šem 'našim
oprávněným požooa:vikfim, ale musíme ffi'áiti v úvahll,že při 'sdělA-*,áni
jeřio, musimi,se z,ás,Í\lllpcijoonotIivycJJ. tec,hnkk,Ý'clhodborŮ! mClZIseb\l'tt' dohOdovati, ,o přésné vyme~ni rozlslllhu piisobnosti k:aŽĎé'k/l.ťe~orie.ciy,
inženýrů, se 'zřetelem Ik dosavaOOÍI!1uoprávnění té 'které btegoríe, .3.-'ku
p;řed~ps.inýmpředběžný'lll' studLím. Návrh .hude }eš,tě předm~tem. j!J'dir}á,ní
v Inžený1'ské komO'ře at3Jké v min. v;ed'ejných pr3!cf a mtisíme se:sn~zit~
a vynaložiti v:še, aby.c,hom dosáhli 'zlepšení jeho 'pTO nás, rés'!). ,splnění
naši:chpožada'VkŮ'.
,.
. .
.'.
Proti náV!l'hu jest 6dpor Íl různÝ'chstraJIl, zejm'énastave<hníohživnostnikňl a z těch <pak nejvíce 00 stavItelů, dláJe jest proti němu Odpor
iz promysiovÝ'oh kmM, a již 'z těohrto důivodŮ' musíme hJeděti, a,by
eiv. h~enýři byli mezi selbou do,hodnu.ti o wzsa-hu své Ipůsobnosti ':!nedávali ,cizím žívItim přílležitost, ab-y !z roZJporů mezi ,civ. inženýry
těžily. Jest tedy návrh j3lk,si kompromisem mezi všemi civ. inrenýry a
t3!ké z tooo hlediska-musí býti námi posuzován..
,
.
Bylo !by si jen .přáti, I3ihynávrh ten Se stal po jeho 1JiP'l'8Není
brzy
předmětem jednání v pa'rlameutě" a byl ibnzy:w~koněn. Naděje' v tomto
směm nejs'Ou aile velké, a če>ká nás ještě hodně pra,ce, nežli dloe.áhneme
toho, alby mvrh se stal 'ZáJkooem.
.
Zákon
o poz" katas,tru
a jeho vede'uí.
Koncem minulého
roku byl vydán zákon o pozemkovém katag,tru a Jeho vedénď..t. zv. kat.
zá;kon. Měli jsme pří1ooitost. ,p'Oda.tik zá!k:onu tomu svoje přj,pominky 3,
dQlPllňlky. Nělkteré ua&! připomínky byly ,ak,ceptovány min. financí a
byly splněny, 'jiné ovšem z různÝ'Ch dŮV10důlpřijaty ne1byly. Domáhali
jsme se i -cestou politickou s[JIlnění n3JŠich požwavků,což
se nám taiké
I ,podmo.
Zejména dovolujI ,si vYizvednouti náš dávný pož3Jdia,vek.aby(l,b-omměli oprávnění 'při vyměřováJní ,pro knihovnípwny a při vytyčovitni
hranic, vstupovati na oiu pooomky. Tento náš ij}ožadavek byl !kat. zákonem splněn, a tím civ. g>eomelÍřiziskávají proti jiným kategoriím 'Civ.
inženýrů 'značně na svém oprávnění. Rovněž ,se náml podaJi'ilo.na zitklaďě
§ 8 kat. zá!koni'J, z,iskatipráv,o ke kOiPírovámíz ~t. map, a přístup ke
všem čásilinpozemkovooo
katastm, zejména k manuálťmn a vý1počet~
niJmprot,okolům..
DáJe ,zúčas.tnili jsine ,se nedávno jednání v min. financí o v1á>dním
nařízeni ke kat. zM\:O!IlU
a podiaJi jsme 'p~semně ještě svoje připomínky,
na uepše:ni vládního nařízení ve proStpěch ,c,iv. geoonetrů; věc jest na
d()orécestě,
a máme opra,vněné naděje, že Ipožadavkům nllJŠÍ1In.
hude
vY'hověno. Celkově mMe I>e řic~ že nový kat. ,zákon jest ,pro nás, cIv.
geótOOtry,'[Í'l'ů'ti starému !l'akowSlk:émuzákonu mnohe:m přiznivějŠ'Í, i přes
to, že nesPlnil ~e vŠElchnypožooiR"'ky. .
- , ,
'."
'
-N'álvrhzákona
o scelování
Ipo,zemkŮ~ Po váJce,ďj:sme
již d,~k!l'áte podávali připomínky k zAJkonuó sceLovaní pó,z,emikti."Ku
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padamentnďmupil'ojednáyámí návrhuzá.kona toho ještě nedošló; zákonem
thnM) 'může nám' býti. naJJrazooa práJce, kterou jsme měli s. pozemkovou
refol'm()u. V zákon tento vkládáme velké naděje 'PTOhudou ci naše ,prá,ce
a dQUĎejme,že nebudeme tak zklamáni, jako j.sme byli zklamánipn ptovád!ění Ipozemkové ll'efQil'iIDY.
.
Návrh
nového
knihovního
zákona.
V mín. spra.vedlnosti Ise.p[iPil'avuje návrh nového Iknihovního zákona, a podáva!li jsme
k němu již v r. 1923 e,V'oje,připominky. Rovněž tento zákon doposud ku
pail"1ament.nímuprojednávání nedios[l,ěl.
.
J·ednotanmše, jaik1z piředne'8ooéhoz,řejmo. ViČaszakl'očuje, kde jes't
tře'ba, ve prosp'ěc,hciv. geome,trů něco vykonati, a nenechala si d01posud
uj,íti žádné příležitosti, zvlá!Ště při vydáváni nových zákonů technického
razu, aby svoje po,žadaV1kyuplatnila. Vlšude ·za;kročujeme, kde, joot třeba
stavu c.iv. geometrů! !pomoci a rovněž lila.žáJďosti a přání kole,gů pod_li
jsme mnoho inte'1'Vend v milllistetrs,tverch,zeJména v mín:. financí, vel'.
PI1ací,šk018ltví a národní osvěty, SIJil'a,ved!lnosti,
zemědělství a ve Státním
pozemkovém úřadě atd.
,
Veškerá práce však spočívá na členech pra;covníhOI výboru, J~teří
bez nejmenších nároků na náhradu ,za ztracený ČliJSimlle,ráJďipro stavpracují. Zejména muMm zdůra,zniti tuto oibětavost u naJŠeho předsedy
Kol. FUTsta, :Merý nevynechal a;ni jedné schůze pracovního výboru, dále
JlI'l,knašeho druhého jednal1:.elekol. Kil'ejJzy,který: se mnou 'pracuje na vyřízování všecJh projednávanýcl1 věcí ze schůzi ipracovmho' výboru, je,ž
zaibe,rou zvláště mnoho času a. potřebují mrnóho prá<ce,.
Bohužel musím konstatovat, ,že v Prame mimo kol. ZukJína, Če:rn~ho, Kod!la a Svátka, máme málo ~racovníkůJ,zvláAtě mezi mlw'š'ími
ko'le,gy, ktelří bychá[lalí správně důležitost Istavo>vsképrá,ce, a hlásili se
do na,šeho prracovniho výbonl.
Jinak tomu jest v Bmě, kde cel'á řada. kolegů se hlásí ku práci ve
prospěch s,tavu Zvlálště kol. Ja,nč a kol. Fa1tus 'se stali Vle'Hce'Pilnými
členy na:šeho pralcovního výboru a kolegové z Moravy mohou býtí jisti,
že mají v nich dobré a ve věce1ch s,tav·ovskýdli [l'J'acovité a nezištné
zástupce. Za Slovensko· 'ze.jména kol. Ta1liJŠzastupuje 8Itav civ. geometrů
v našem správním výlboru a jako :před,s·eda pracovní sekce Inženýrrské
komory v Bratislavě SPil'ávně háji zájmy našeho stavu.
Jedirně :pll'acovnímuvý!boru máme ·co děkova;ti, že ,8Itav'Clív.geometrů
mádne,s svůj význam a svojí váhu ja.k v Inženýrské komOlře, tak í u
úřadů a celé veře.jností. Jednota ,uliJŠeVlZrostla Iza wplynulých 20 let, 'Ze
skrovný,c,h,počátki1 na ,silnou stavovskou organi&aici,která dnes čítá na
200 členů, úř. aut. civ. geomeibrů. <O zí.skání novýoo členůJ má velikou
zásluhuzvlá1Ště na Moravě kol. Janě, který, v' .posledních letech: získal
na 30 nový'chčlenů. Ta.kovým p()Ičternč~elnů můlže se eihlubiti málo který
te'chnický spolek ze stavu úř. aut. civ. inženýrů. Jednota DMe' ja,k sVou
poootností: čl~n*., tak 'zyll\6tě svouodbQrnou stavovskou činností získala
si ja.k před veřejnosti, tak i pře:d úřwy, svůj vý:IlllMll\'li 'svoji váhu, a jest
při sdělávání technkkých ,truI{Oml vždy, z\TáJmpříslušnými ministe,rstvy a
úřady ,a ,zvLi.ště Inžený!l'skou komorou k sipolupmci, a ve věcechst.aV'ovSikýlchí' Oi(}bornýiCh
dota,zován·a 'o znalecké I'l,jJinéiposudiky.
.
Jednota naše, jak 'z vy1íčeného IpaMno, může se dívati na. ovoce
své 2QJeté činností s chlouhou a jsme všichni t. Č. jedinému odbQirnémí! spoiJ1mpovděčniza povznesení našeho stavu jak po stránce společenské, .t:a)kmravní a odhornél. Rřeji Jednotě, mby!v díle tak zdárně, za,počaté:m a tak dobře vedeném dále ~dárněa s úSp€,chy [l'o,kmčovala, ku
prospěClhu IStavU úř. aut. civ. geomeitn1i''zvláště a ku povznesení stavu
zeměměfičského vůbec.
Zpráva ,jedlu~tel'ská Odboěky Spolku ČS. zeměměřičů a Měřické
Skupiny S. I..A. V Hrně, za rok 1928.
Spolková čirnnost v le,toiŠnímsprávním roce bylllJ poměně obsáhlá,
o čemž svědčí počet schil.zí výborových (celkem 12) a počet schůzí členskýclh(6). Výbor odbočky pn:.acovalZllipfedsednrohi kol. Faittuse letos po
prvé společně s výborem Měřické sk.upiny odboru S. I. A. Brno.
.
: iPrv1Úpolovice
správnihoroku,
t. j, zimníhoobdobi.
byla věuovánaúčinJlé.předn~škovéČinnosti.
l'řednášky konány a to dne 21. ledna
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1928 ~ol. prof. FHkuky: ,,0 vlM.. Iliai. 'lJáJk. na reorg. zemlěmm.prací,"
15. února 1928 Útvrt.lílm:Souvislost kat. záJk.se sta.v. řáxfum,"2:1.břema
1928 kol. Kožouška: ,,0 scelování na Brněnsku" a 28. dubna. 1928
kol. Peňán.e': "Osoutělžnýlch plánech na.regulMi městaBrnilL" SIpOjooa
s prohlídkou návrhů ve výstavní síni něm. techniky v Brně.
O vládním návrhu zákona na reorganisaci zeměměř. prací sestaveny připominky, které odeslány byly všem zeměměř. spolkům a přlslušným úřad dm.
Jednáno bylo dále o návrzích katastrálního a scelovacího zákona
a vypracována resoluce o přechodních ustanoveních pro II. stát. zkoušku
zeměměřických inženýrů. Projednání všech těchto záležitosti vyžadovalo mnoho práce a času a nutno proto poděkovati všem zúčastněným
kolegům.
Je neobyčejně potěšitelným zjevem, že z našich řad a to jak kolegové mladší, tak i starší, hlásí se tak četně k složení doplňovacích
zkowšek a sJož,enÍII. státni zkoušky: z inž. zemJělIrrě!řičského.
Jest to 'fadostným vysvěďJčenÍmrnJa,ši
'živosti a důkMjem že náš vývoj' je's,t :ma postupu bez ohledu na materielní nedostatky.
.
Další činnost soustředila se na přípravy ke sjezdu inž. a arch.,
který se ~onal ve dnech 6.-10. června 1928 v Brně. Na sjezdu, jehož se
zúčastnilo hojně k01legůa hostů, přednášeli k,ol. Peňáz o soutěžných návnlÍch na regulační plán města Bma, kol. Fa,ltus o komasaci a parcelaci
pro účely ,stavební, kloL Kožoušek o scelování porz;emků:ve Slatině a
kol. Útvrtlik o polohových a upmvovacich plánech v novém stav. řádě.
Sjezd inž. a arch. konal se u příležitosti výstavy soudobé kultury
v Brně, na které náš stav byl velmí pěkně zastoupen a to dík pochopení
nělwlika civ. kolegů, jejichž vystavené práce budily všeobecný zájem.
K sestavení připomínek, pokud se týče prováděcích nařízení ke kat. zákonu zvolena komise, která vypracovala velmi obšírné podání, jež bylo
zasláno všem odbočkám spolku. úřadům, jakož i ministerstvům.
S radostí účastnili jsme se jubilejního sněmování Jednoty čsl. civilních geometrů v Praze na oslavu dvacetiletého trvání této a zdůraznili výsledky naší spolupráce.
Celkem shrnuto, možno považovat minulý spolkový rok za rok
účínné práce k posílení našeho stavu.
Oproti tomu nezlepšilo se bohužel finanční a socíální postavení
našich kolegů ani v uplynulém roce, o čemž svědči trpké zkušenosti a
zklamáni velké většiny našich kolegů s provedenou systemisací. Odbočka podala v této věci řadu podání na příslušná místa. Leč doposud
čekáme marně a utěšujeme se jen nadějí, že snad letošni rok bude pro
nás radostnějším a štědřejším.
Končím jednat. zprávu s přáním, aby tento nový rok splnil konečně naše dávné tužby na zhodnocení naší namáhavé a zodpovědné
služby, kterou všichní chceme i nadále konati poctivě a svědomitě.
Procházka, t. č. jednatel.

Ri1zné zprivy.
Kategorie grafických úledníků stěžuje si, že platovým zákonell1
i systemisací míst nebyla dostatečně hodnocena. Připomíná, že příslušníci této kategorie neobejdou se. bez vyššího odborného vzdělání; jsou
dovednými malíři, kreslíři a celý jejich grafický výkon má jistý punc
kValifikovanější, složitější práce nežli je ona, pro kterou byla zřízena
služební třída IV. Vytvářejí reprodukce map, výsledky měřických prací
a jejich svědomitá práce je nutným předpokladem další úspěšné činnosti
technika. Uvádíme některé stati z jejich podání:
Agendu pozemkového katastru obstarává odborné oddělení (III/6)
ministersfJvlafinancí, jemuž }sou přiděleny Triangulační kancelář a RllIProdukční ústav. Vedením a obnovováním pozemkového katastru jsou pověřeny katastrální měřické úřady, jako úřady výkonně.
Reprodukční ústav vznikl po převratě. Vybudování ústavu v rušné
době poválečné nebylo věcí snadnou; vyskytovaly se přečetné obtí~e,
zejména rázu technického,. neboť československý ústav pro reprodukci
map katastrálních byl vybudován takřka bez předchozí tradice a bez
pomoci cizích, drahých instruktorl1. úspěšný vývoj Reprodukčního
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ústavu byl podmíněn mimořádnou odbornou způsobilostí a krajni oMtavostí technického personálu.
Služba toohnického personálu je velmi mmáhavá a vyžaduje
mnoho trpělivosti, smyslu pro odpovědnost a přesnost. Toho jsou si
jmenov·aní úředníci plně vědomi a konají své povinnosti vůči státu tak,
že mapy, vyrobené československým reprodukčním ústavem, v každém
ohledu předstihují výrobky podobných ústavů v cizině, zejména i prvotřídně vypraveného ústavu vídeňského, což bylo uznáno i odborníky
cizími u příležitosti reprodukce mapy hranice čsL-maďarské a mapy hranice čsL-rumunské ve jmenovaném ústavu.
Reprodukčně techničtí úředníci (IV. služ. třída) dožadovali se již
roku 1924 a opěmě při prováděIlJí platového· zákona a proza,tímní systemisace, aby byli převedeni do III. služ. třídy, kterýžto požadavek vzhledem k odbornému před vzdělání a jejich odpovědné službě byl plně
oprávněn. SlPilJněnítěchto požagavků bylo směrodatnými činiteli přislibeno. Provedením platového zákona byli však trpce zklamání a ani provisorni systemisace nepřinesla splnění jejích spravedlivých požadavků..
V četných územích katastrálních na Slovensku a Podkarpatskl'J
Rusi nebylo prováděio katastrální měření (reambulace) po celá desítiletí.
Značný počet obcí nemá katastrálních map vůbec. Nyní jest měření prováděno s urychlením a též reprodukce katastrálních map je všemožnl!
urychlována. Reprodukční ústav jest zahrnut množstvím spěšných pracr,
jež technický personál ústa;vlUzdolává s kmjním vypětim sil; koná je
rád a obětavě. v důvěřivém očekávání, že povolaní činitelé v uváženi
kvality práce, odborného předvzdělání a těžké služby tentokráte příhlédnou k jeho spravedlivému požadavku za přeřazení do III. služ. třídy
s příznivým poMem systemtsovaných mist ve 4.-6. stupnici.

Soutěže.
Soutěž na úpravu města Žiliny. V užší soutěži, ke které byli vyzváni městsllrou rn.dou tři arcihJitektia kol. Peňá:z"byly Uidělenydvě ceny,
z nich~ PfV'I1Í zís:kallWl. PeňJá:z(30.000 K:č), druhou arch. Fu.chs (20.000 Kč).
Literární soutěž Masarykovy Akademie Práce. a) VI. odbor M. A.
P. (národohosp. a sociální) vypisuje veřejnou literární soutěž (cena
6000 Kč) na téma "Jak nejúl;;porněji opatřiti upravovací plány měst a
obcí a jak je posuzovati po stránce hospodárnosti."
b) Úst a v pro
s t a v bum ě s t M. A. P. vypisuje pro své členy i jiné odborníky literární soutěž s třemi cenami (2500 Kč, 1500 Kč a 1000 Kč) na téma;
"Otázka úpravy a stavebního rozvoje starých měst. Rukopisy třeba dodati ve dvou exempl. na stroji psané. Soutěž ad a) končí 31. prosinc"
1929, soutěž ad b) 15. srpna 1929. Bližší interesentům sděli Masarykova
Akademie Práce, Praha II., Staroměstské nám. 16.
Kolegové, pracující ve výstavě měst, interesujte se o tuto soutěž.

Zp~ávy osobní.
Ing. Dr. Bastl, vrchní měř. komisař spolkového úřadu měřického
ve Vídni, byl jmenován profesorem geodesie na německé vys. škole
technické v Brně.
Státni zkoušku zeměměřiěskou podle předpisu z r. 1897 vykonali
tito pámo·ve:
1. na Českém
vysokém
učení
technickém
v Pra1ze
do 15. lwětna 1929: Miloš Horálk 'Z Diralhoticv Ůe1chálCh,
Jusef Lafant ze
Slib v Čoo!láIC!h\
Jan 8aJ3IVIaz Ohlelb v Oechách, Jarosill3.vŘíha z V;še~an
v Č6cM,oh, Vojtooh Křoválček1 rG J~emihu Vtelna v Čoob.álCb:,
BOlhUllllil
Folk z Kostelce v Če.cMch, Cyri[ Novotný 'Z iK~oona V' ČecháJcIhJ,
Ant'onm
Ohochom ze Suloo v Cech:Wh;
2. na no ěmeck·éJ technic
e v BriDJ ě: Dantl Fr. z Odem.burku
v UmOOh. Adam Fr. z Rýttmtřo,VIa
00. Momvě.
Druhou státní zkoušku na oddělení zeměměřičského inženýrství na
Českém vysokém učeni technickém v Praze podle předpisu z 14. července 1928 v době od března do května. složili pánové: Ivan Korž
z Oděsy v Rusku, Nikolaj Nikulin z Bendery v Besarabii, Emil Hempe!
z Ki~eva.na. Ukrajině, Ivan Parchomenko z Prim. Acht.arskaje v Rusku,
Vladimír Zelenský-Ljubič z Poltavy v Rusku, Karel Bezděka z Březnice
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v'Oeťhách, Mychajlo Zynio z Odrechové v Haliči, Tomáš Brabec z Čes~
Budějovic v čechách, Minko Minkovský z Vratoe-Loveška y Bulharsku,
Zdeněk:·. Hejl z Plzně v Čechách, Vladimír' Govoreckij z Duderhofu
v Rusku, Jan Císař z Boru u Třeboně v Čechách. Ivan Kravčenko
z Starošerbinovskaje v Rusku, Karel Klega z Kroměříže na Moravě;
František Lysý ze Studnice na Moravě, Jakov Dubrova z Briňkovské
v Rusku, Miloš Hrdlička z Karlína v Čechách, Nikolaj Volkov ,z Oděsy
v Rusku, Josef Lizálek ze Smíchova v Čechách, Václav Elznic ze Srbl\
v Čechách, Alois Žert z Místku na Moravě, Julius Mikula z Bystré v Čechách, Ján Puškaš z Istebníku na Slovensku, Pavel Potužák z Břetětic
v čechách, Jan Volanský z Děčina nad Labem v Čechách, Jan Slavík
z Lužice v čechách.
Změny ve stavu katastrál. měř. tlředW1ui:
A. Na Podkarpatské Rusi (b,ře~enJ
ai duben): 1. Povýšen:
Šmíd
Josef do 5. plat. stupnice s tiiUJ1emvlt'Ch.měř. kOm.
2. Pře I o žen i: S c h i I han Kurt, měř. konc. z Chustu do Užhorodu; smluvní zeměměřiči Pop o v Sergěj z Berehova do Užhorodu,
Vološín Teodor z Užhorodu do obvodu generál. fin. řed. v Bratislavě,
S o k o lov 'sk i j KOIlJStantin:z o;bvodu gen. fin. řeď. v Bmtislavě dŮ'
o!bvodu hlav. fii!}.řeď. Užlhorodl(Chu,st).
3. Při jat i c o s m I u v n í zem ě měř i či: Ing. Pop o v i č
Sergěj pro Berehovo, Jar o š e n k o Nikrolaj pro Volo,vé, G I o b a - Mích3Jjlenko
Konstantin pro RachoMO,Gluchov
Petr pro Vel. Beremý a B ak u me n k o Kornilij nro SV1alavu.
B. Na SlovenSku Úb~·elzen
a duJben): 1. Za. měř. kOThcipisty;
:přij á ti: Ing. Pavel KorpeI (TornaIa). Ferdinand Leubner (Lipt. Sv. Mikuláš), Ivan Korž (Nové Zámky), Rudolf Ascher (Skalica), Alexander
Ivanov (Bratislava, i. k. v.), Čeněk Březina (Bratisilava, i. k. v.).
n. Za smluv:n.íměř. úřédníky přijati: Michail Na:mrolV(Košice),
Ing. Arkadij Dombrovský (Bardejov), Ing. Petr Uvarov (Prešov), Mikuláš
Varvarov (Rim. Sobota), Ing. Vladimír Zagorodnov (Čadca), Vasyl Sauch
(Žilina), Mannil Korobčenko (Nitra), Teodor Vološin (Trenčín, i. k. v.),
Anatolij Krivošejev (Trenčín, i. k. v.), Ing. Grigorij Palevič (Trenčín,
i. k. v.), Venianin Ivančenko (Trenčín, i. k. v.), Mefodij Ivaněnko (Prievidza), Michal Carev (Sečovce), Ing. Oleg Jurkevič (Humenné), Ing.
Mikuláš Nikolský (Galanta), Ing. Julius Kotyk (Michalovce), Nikola]
Ganitkevič (Bratislava). Viktor Kyškyn (Trnava), Alexander Strnkov
(Trenčín, i. k. v.) a Fedor Krivenko (Kežmarok).
III. Ze služby v y s t o u p i I i: Smluvní úředníci: Nikolaj Avena·
rius (Lipt. Sv. Mikuláš), Ing. Stanislav Makar (Trenčín, i. k. v.) a měř'.
konc. L'udevít Friedlander (Trnava). Ze služby pro p u š t ě n měř. konc.
Jan Zlámal (Galanta).
V. Pře I o žen i : VrchI1ikomisař Ing.S,tanislav Konečný z Čadce
do Komárna, kom. Ant. Chytil ze Žiliny do Čádce, kom. Eduard Jelinek
a konc. Jan Mikuša z Komárna do žiliny, konc. Marcel Henčl z Košic
do Komárna, vr. kom. Frant. Nedbal ze Sečovcii do Trenčína, konc. Ing.
František Kristek z Túrč. Sv. Martina do Sečovců a vzájemně přeloženi
smluvní úředníci Konst. Sokolovský v Trenčíně a Feodor Vološin
v Chustú (Podk,árpatská Rus).
Z Vojenského zeměpisného ústavu. Plukovník AI. H I i dek, velitel topografického odború odešel do Výslužby. V. Z. Ú. ztrácí v jeho
osobě odborníka velmi zdatného, jak v topografii, tak ve fotovyměřování, který v bývalém vídeňském, geografickém institutu započal svou
dráhu topografa a po převratu úspěšně účlisten byl na ,organisaci a
budování našeho V. Z. Ú. lvím podílem. Plukovník Hlidek, který na
vys. škole speciálních nauk v Praze přednáší jako docent tO,pografii,je'
znám čtenářům Z. V. svou literá.rně odbOltnoučinností, pod1ožfJllo'lldokonalými zkušenostmi praktickými. Fysická a duševní jeho svěžest jest
zárukou dalši jeho plodné práceoa doufáme, že proto ve Výslužbě najde
příležitost k pokračováni v odborném svém snažení.
Oprávnění úř. aut. civ. geometra získal Ing. G. Smachv D. Jiřetíně.
,
Zemřeli: Vlád. rada· v. v. Jos. M·ašek v BI'ně, civil. zeměměřiči V.
Vojtěch v (),pOCmě, R. H:ull'peis v Litomylš1i,Ing. Lang vČe's. Búdě-·
jovidClh, Ing. K. Stejne~ bývalý přednosta městElkého:tněř1čskéhoúřadu
města Brna.
V červenci Z. V. nevyjde.
Za redakci zodpovídá Ing. Jos. Růžička. Nakladatel: Spolek československých
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Tiskem Polygrafie v Brne.
zememěflčft •••Praze.

