
ZEMĚMĚŘIČSHÝ vĚsTníH

Venováno prvním absolventům učebního behu ku
vzdetání zememeřičů na české v.ysoké skole technické

v Praze.

Před třiceti lety vycházeli do života první absolventi
SWJilostatného učebného běhu zenu'měřického. Neměli opor ani
UP spolkové organisaci, ani v technické veřejnosti. byli 7Jostaveni
li DouNivy zápas o chléb a jméno.

Plni nadšení vycházeli z vysoké školy technické, aby za-
ujali místo historicky i prakticky význačné a odpovědné.

Třicet let není tak dlouhá doba, aby bylo nutno ohlížeti
se po minulosti, ale ve dvacátém století je to přec jen dliležitá
chvíle aspojí k přem,ijšlení o tom, zda již dospělo se k vytčen,l/m
metám. Možno říci, tužby nejsou splněny, ideály nejsou dosa-
ženy, ale požad(Fuky na zeměměřiče jsou již zv?Jšeny a činnost
Bpecialisována.

Dik za to 7Jráci třiceti let.
O technickém učilišti jako o každé škole platí zásada, že

má mladistvého ducha 7Jodporovati ve vývoji, jeho schopnosti
vycvičiti, soudnost zbystřiti, sílu zoceZiti a k vy,šším cíl lim vésti,
nUi obraceti k pokroku a nejen ke všemu užitečnému, nýbrž
i ke všemu krásnému a ušlechtilému, k ldsce k vlasti a k rod-
nému jazyku. Dalekosáhlý význam má jazyk v charakteru
národa a všecky přednosti i vady národniho charakteru jeví se
i· v charakteru vědy i práce, což je velice dJ1ležito v dnešním
kosmopolitickém nazírání. Jak splněny tyto zásady, posoudí
historie.

Z hloučku prvých dosáhli někteří suých citů, mnozí do-
dělali se 17ytrwlou prací význačnéhó postavení, jiní umlkli
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navždy, byvše zklamáni, jiní padli ve. světové válce a neuzřeli
svobody své vlasti, konečně někteří chopili se pera s láskou,
vzpomínají zašlých dob, o kterých snad i změnili svťtjsoud.

Kolik směrll bylo vytyČe:rto..Ylkolik opuštěno CIko~ik znovu-
zřízeno?

Jsme malý národ a ~při tom nás je hrstka, kaménky
v moři, úlO1nky 'li lavině národa, která i těmi úlomky nabývá
svého zrychlení.

Máme povinnost pracovati s tím větším úsilím v životě
technickém i politickém, čím méně nás je. I náš rnalý časopis
m'Ůže znázorňovati bohatou i všestrannou činnost naši, dove-
deme-li se sdružiti. Zeměměřičský Věstník mllže býti zrcadlem
práce českého zeměměřiče ve službě státní, vojenské, obecní
i civilní, nad zemí i pod zemí. Může býti dokladem, že český
zeměměřič nezanedbává nižádného pokroku v cizině, aby !ZO

nevyzkoušel doma, že nepřehlíží žádné příležitosti, aby soutěžil •
třeba i se šťastnější cizinou.

A což, vzpomeneme-li ještě těch, kteří dlí v ci.zině a za
hranicemi. Jak rozmanité byly by to prameny pro kulturního
historika, který by mohl vybírati ze Zeměměřičskélw Věstníku
doklady pro posouzení podílu českého zeměměřiče na práci,
pokroku a na úspěchu celého našeho národa.

1928/130



PŘIZPŮSOBENÍ NOVÉ TRIGONOMETRICKÉ SíTĚ
K SíTI STÁVAJÍCí.

Geometrický základ měřických prací, jichž účelem je zho-
tovení nových situačních plánů pro velké území - nejméně
v rozl8ahukatal8trální obce nebo větší - tvoří vhodně rO'zvržená
l8íť trigonometrická, jež se připojí na síť stávající, tvořící zá-
klad původního měření, na př. kata.strálnéhoi. Tímto připojením
získá se především možnost organicky '-'členiti celé nové vy-
měřování do měření původního, takže plány novým měřením
získané mohou plně nahraditi nevyhovující nebo zničené plány
původní 1), a za druhé 8e zmenší a. zjednoduší p.ráce spojená
se zaměřením trigonometrické sítě. Ta,to prá,ce omezí se totiž
jen na měření úhlů (směrníků); měření základny a měření, sou-
visející s orientac,í sítě, odpadají. Připoijení záleží v tom, že do
noV"tésítě zaberou se všecky trigonomeltrické body sítě původní,
ležící v území zaměřovaném a jeho nejbližším okio'lí a to tak,
že některé z nich, výhodně položené, zvolíme přímo za vrcholy
jednoduché sítě "širší", ostatní na tutlOIsíť připojíme úhlovým
měřením tak, aby bylo možno polohu jejich v nové síti jedno-
duše určiti (protínáním). Viýpočet úhl'Otv'ě'-tyrovnané nové sítě

.,založíme na délce a jižníku spojnice 2 katastrálných bodů do
sítě pojatých, o jichž to,tožn08ti není p1o:chyby.Souřadnice bodů
nové sítě, jednak odvozené propočítáním širší sítě, jednak
získané vyrovnáním souřadnicovým (u bodů určených protíná-
ním), možno považovati jen za proza,tímní, přibližné, ježto celý
výpočet byl založen pouze na dv'ou bodech sítě původní, aniž
přihlédlo se prozatím k souřadnicím osta,tních, stejně cenných
bodů připojovacích. Měřiči nastává nyní úkiollpřizpůsobiti novou
síť k ,síti původního měření tak, aby co nejlépe do ní zapadla,. Do-
sáhne tohoto cíle účelným přetv/()řením (transfolrmací) nové síM.
Přetvoření musí blýt tak provedeno, aby výsledky úhlového mě-
ření - jež zpravidla bude velmi dokonale provedeno a jehož
přesnost může dokonce převyšo'-lat přesnost úhlového měření
sítě původní - se jím nijak nezměn:ily 2).

PřeWoření, vyholVující tomuto požadavku, záleží:
1. z pootočení (rotac,e) celé sítě,
2. z jejího posunu a
3. ze změny měřítka či rozměru sítě (z úměrné změny

všech délek).

1) Ve velkém měřítku naskytly se práce tohoto druhu ve l<'rancii, při
znovuzřizování katastru na území válkou zpustošeném. Srl)vn.: Dr. J. Bar g e r,
Znovuzřizování válkou zpustošených krajů ve Francii. Věstník Inženýrské
komory, roč. 1922 (str. 104).

2) Nepřihlédáme zde k případu, kdy jde o vkládání eítí vyplňo-
va c í c h do prázdných polygonů sítě vyššího řádu. V tomto případě musí
identické body obou sítí úplně s I? lyno u t a transformace takto provedená
mftže nahraditi přesné vyrovnám sítě vyplňovací. Srovn. na př.: A b e n d-
roth A., Die Ausgleichungspraxis in det Landesvermessung, Berlin, 1916,
str. 108.
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V dalším řešení úlohy označme:
souřadnice bodů sitě původní (dané) . . . . . . .
souřadnice. bodů nové sítě nepřetvořené (prozatímní)
souřadnice bodů nové sítě přetvořené .

Přetvořovací prvky:
úhel otočení (rotace) . . . . . . . .

poměrnou změnu délkovou (změnu měřítka)
posun směrem osy úseček . . . . . . . .
posun směrem osy pořadnic . . . . . . .
souřadnice středu rotace Po. . . . . . .
odlehlosti bodů sítě původní (katastrálné)
od stejně označených bodů přetvořené sítě nové . v 8=Vv", 2 + v y2
odlehlo~ti t~chže dvojic bodových směrem os souřad-

mcovych. . . . . . . . . . . . . . . . . . v", Vil

Prozatímní souřadnice x y nabudou transformací těchto
hodnot:
x' = a + q cos I) • x - q sin I) • y y'= b+ q sin I) • x + q cos I) • y

a vzdálenosti sltejně označených bodů sítě přetvořené a nepře-
tvořené - směrem os - budou určeny výrazy:

x' - x = a + (q cos I) - - 1) x - q sin I) • y
y' - y = b + q sin I) x + (q cos I) - 1) Y

nebo pio:ložíme-li
q sin I) = a q cos I) - 1= f3 . . . . • (1)

x' - x = a + x. f3- y . a y' - y= b+ x . a + y . f3 . (2)
Vzorce tyto platí pro p1řípad, že síť byla otočena kolem

poč á t k u s o u s t a v y s o u řad nic o v é.
Byla-li otočena kolem jiného bodu - na př. kolem bodu

Po, určeného souřadnicemi Xo Yo - pozmění se rovnice (2)
takto:

x' -x=a-(y-yo)a + (x - xo)ľJ
y' - Y= b+ (x - xo) a + (y - Yo)f3 . . . . . (3)

Vzdálenosti v'" Vy vrcholů přetvořené sítě od stejně ozna-
čených bodů sítě původního měření (katas.trálné) směrem
souřadnicových os budou:

v'" =X -x'=(X-x) - (x' -x)
Vy= Y-y'=(Y-y)-(y'-y).

V",= X -x + (y _a~o)a - (x-Xo) f3- a I
. . . (5)

b)
Vy= Y - y- (.x-xo)a-(Y-Yo)f3 - b

Rovnice typu 5a a 5b lze napsat pro všechny připojovací
body (body společné oběma soustavám)~ Je-li těchto bodů n,
získají se dvě skupiny rovnic po' n členech.

XY;
xy,
x'y'

I)

q (= :')
a

. b
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Nová síť tím dokonaleji se přizpůsobí ,s:ti původní, tím
lépe do ní zapadne, čím menší budou vzdálenosti v. jejích bodů
od stejně označených bodů sítě původní čili čím menší bude

výraz [V,2]. Neznámé plřetvořova,cí prvky a, tJ, a, b nutno tudíž
určit,i tak, aby výraz [t,,2] = [V.,2 + t'y21 nabyl minima. V praxi
měřické p,ostupuje se při řešení této úlohy zpravidla tak, že nej-
prve se určí přetvořovací prvky a, tJ (nebo q a, e) a teprve
potom dodatečně stanoví posuny a, bl; ve výpočtech k tomu
účelu konaných kombinují se po příp. číselné metody účelně
s metodami grafickými. P.oukázati lze na př. na způsob L a,bor-
d e ů v užívaný vie Francii v doplňovacích triangulačních pracech
při novém měření ve zpustošených územích nebo, na 'způsob
uváděný W e i t b rec h tem v jeho učebnici praktické geo-
metrie 3). Oběma pOlstupy dospěje se k hodnotám v." Vy prak-
ticky sice přija,telným, ale n i ko 1i n e j 1e p š í m.
K těm mO'.no dospěti jen tehdy, když všecky čtyři
přetvoířovací prvky se určí současně a ovšem za pod-
mínky, že rv..,2 + v./] bude minimem. Rovnice (3) mají tvar
úplně shodný s rovnicemi oprav ve vyrovnání pozorování zpro-
středkujících a lze také při řešení dané úlohy zcela analogicky
postupovati jako při vyrovnání pozorováni zprostředkujících
v případě 4 neznámých. Zde však mo'žno celý postup podstatně
zjednodušiti tím, že 2 neznámé - posuny a b - předem
z rovnic (5) vyloučíme. Tato možnost je dána, tím, že součinitelé
neznámých a b jsou (- 1), resp. Q a, že tudíž dvě normální
rovnice - třetí a čtvrtá, jež 'obecně znějí [ev] = Q, [dv] = Q -
nabývají zde tvaru

[v..,] = O [vy]=O .•....•• (6)
S použitím vztahů (G) lze neznámé posuny a b z rovnic oprav
vyloučiti, a to prostou redukcí součiniteh'i - rozumí se, že přf's-
nost celého výpočtu nedozná tím nijaké újmy. S,tačí k tomu
účelu sečísti - po sloupcích - obě skupiny rovnic (5) určují-
cích v.., a Vy a výsledky děliti počtem sečtených členů n.
Dostaneme:

[V.,] =: Q =[X] _ [x] + [y - yo]a _ [x- xo].8 _ a
n n n n n

[Vy] =Q=[Y] __[yl _ [x-xo]a _[y- Yo]j3 _ b
n n n n n

Kdybychom posuny a b z rovnic (7) vypoče.tJi a dosadili do
rovnic (5), vyloučili bychom je tím z těchto rovnic. Aby číselné
výpočty veličin a b co nejvíce se zjednodušily a celá další
počtářská práce usnadnila, vIDlmestřed rotace - jehož poloha,
vyjádřená souřadnicemi Xo Yo nebyla dosud blíže určena -
tak, aby výrazy obsahující přetvořorvací prvky a tJ v rovnicích
(7) odpadly.

3) Notice sur les Travaux de Triangulation préalables a la Réconstitu-
tion Fonciere dans les Régions libérées. Paris 1920. Hrovn. též: H. R o u s s i 1h e,
Cours ďAstronomie appliquée et Géodésie. Paris 1924 (str. 450). W e itbre ch t,
Lehrbuch der Vermessungskunde - 'Stuttgart 1910 (str. 635).
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To stane se, když
[x -Xo] _ [X]- nxo _ [x]-xo=l;}

n n n
[y - Yo]= [y]-n.yo = ly]_ Yo=l;}

n n n
čili, když síť otočíme kolem bodu Po, určeného souřadnicemi:

Xo = [x] Yo = ly] . . . . . . . . (8)
n n

Touto, volbou středu rota,ce stanou se posuny a b nezávislými
na druhých dVI(>U neznámých a fJ a budou dány velmi jedno-
duchými vztahy:

a=[X] _[x] b=[Y] _ly] ..... (9)
n n n n

Vložímť:'-li nyní hodno,ty a b Xo Yo do rovnic (5), dostaneme

vz=(X- [:;]) - (x-[~) + (y-[~) a - (x-[:]) (1

vJ= (Y - [~]) - (y-[~] - (x - [:])a- (y-[~]) (1

V1ýrazyv oblých záV'Olrkáchpředstavují velmi jednoduchým způ-
s'ohem r e d u k o van é souřadnice, a, to jednak dané X Y (na
př. katastrální), jednak prozatímní x y.

Označíme-li je Xr Yr Xr Yr, nabudou výrazy určující Vz Vy
tento jednoduchý tvar
Vz=(Xr-Xr)+Yra-Xr{J vy=(Yr-Yr)-xra-Yr(1. (10)
Dosaďme je do výrazu [V",9 +v}], který má nabýti minimální
hodnoty:
2'{(Xr-Xr)+Yra-xr(1}~ +2' {(Yr-Yr)-xra-Yr{J}2 = min.
Podmínky minima odvodí se difť:'rencováním hořejšího výrazu
podle neznámých a a tJ. Získáme tím rovnice

[(Xr- xr)Yr] - [(Yr - Yr)Xr]+ [xr2+Yr2]a =l;) t
[(Xr-xr)Xr] + [(Y,.-Yr)Yr] - [xr9+Yr2](1= l;) J

z nichž přímo vyplývají vlZorce pro výpočet přetvořovacích
prvků a tJ:
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b) vypočísti definitivní souřadnice x/ Y/ kteréhokoli bodu
nové sítě, jehož prozatimní souřadnice Xi Yi jsou známy.

X/=Xi+a-(Yi-Yo)a+(xi-xo)fJl (
Y/=Yi+b+(xi-xo)a+(Y,-Yo)fJJ .... 13)

Ze zbyllých odchylek v'" Vy možno pOlčítati konečně také od-
chylky průměrné, kterými lze charakterisovati přesnost, s jakou
nová síť zapadá do sítě dané. Stačí je počítati prostě jalw prů-
měrné chyby z chyb skut,ečných v (postup obvyklý ve vyro,,-'Il.
počtu by neměl zde praktkkého významu).

M8=+VTv~2]=+ V[v",2L~[Vy2]

M",=+ V[V~2] M
y
=+ VrV~2] ... (14)

Pro úplnos,t poznamenáváme, že Triangulační kancelář po-
užila, v poslední době ku přizpůsobení sítě ka,tastrálné na, s,iť vo-
jenskou: - za účelem stanovení sm.ěru, rozměru a polohy nové zá-
kladní trig. sítě čs. republiky naelipsoidu Besselově - vz,orců,
které podle sdělení vrch. měř. rady Ing. K ř o v á k a ve Zprávách
veřej. služby techniciké, roč. 1927, čís. 21, odvodil mě:řický rada
Ing. Mez n í k 4). Z roylI1ic(12) bylo by možno - jednoduchou
ÚpTaV'OI\lčitatelů - odvoditi Y'zorce téhož asi tVaru jako
vzorce Mezníkovy, které by vedly prakticky k s,tejným číselným
výsledkům. Vzorce v této úprM-1ě jsou však méně vtýhodné.
S hlediska jednoduchosti počtářské práce nutno dáti přednost
vzorcům nahoře odvozeným, a to jednak proto, že počítají
vesměs s malými čísly (dvou- až čtyřcifernými) a že js'ou v nich
účelně rozlišeny hodnoty hla vn í - rozdíly Xr - Xr, Yr - Yr
- jež nutno vyjádřiti pf8sně ("-I metrech na 2 nebo 3 desetinná
místa), od hodnot p 'ly d r u ž n Ý c h - součinitelů Xr Yr - jež
možno zaokrouhliti na, metry nebo desítimetry. Účelné je též
vyjádřiti takto zaokrouhlené Xr Yr V kHometrech. Dospějeme
tím k 1000-násobným hodnotám a tJ, čímž 3 desetinná místa
(nuly) odpadnou. Veškeré číselné úkony možno pak provésti
dOlstatečně přesně p·ouhým logaritmickým pravítkem a tabul-
kami kvadratickiými, bez počítacího stroje, který je za to takřka
nezbytným při výpočtu veličin a tJ ze vzorců trianguL kanceláře,
operujicích vesměs s čísly mnohacifernými.

Číselné řešení dané úlohy - záležející z redukce souřadnic
daných X Y, prozatímních X y a z výpočtu přetvořovacích
prvků a b (podle rOlv.9) a a fJ (podle rov. 12) je Ylelmijedno-
duché, daleko jednodušší než u způsobů přibližných. Stejně snad-
ným jest i výpočet ,souřadnic libovolného bodu přetvořené sítě -
x/ y/ (podle rov. 13) a odchylek v", Vy pro body společné oběma
sítím (podle rovnic 5 a 4).
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Résumé: A dar: t a t i o n dun o u v e a u r é s e a u a l'a n c i e n.
L'auteur s'occupe du probleme de l'adaptation ďune triangulation com-
plémentaire a un réseau ďensemble préexistant dans le cas le plus
général ou l'adaptation nécessite:

I. une rotation caractérisée par l'angle €,

2. un changement ďéchele q et
3. une translation caractérisée par les corrections a et b dans la

direction des axes.
II traite le probleme ďune maniere presque analogue a celle de

la compensation des observations indirectes dans le cas de 4 inconnues
- mais sans séparer les inconnues en deux groupes comme le fait
p. e. M. Laborde - et détermine les inconnues par la condition que
la somme des carrés des résidus Va soit minimum; les Va signifient les
discordances en longueur des points du nouveau réseau transformé et
des points anciens correspondants. On démontre que la condition [vs2] =
min. sera satisfaite si l'on prend pour le centre de la rotation un point
Po défini par les coordonnées:

[x]
Xo ==n' rylYO=n

or par les moyennes arithmétiques des coordonnées provisoires x, y
des points du nouveau réseau.

Dans ce cas les 4 éléments de transformation sont définis par les
formule s extremement simples:

[X] [x] . [(Yr-Yr).Tr]-[(Xr-Xr)Yr]
a =n - n' (J. = q sm €= [Xr2]+ [Yr2]

b=[YJ_M 1:1_ l_[(Xr-xr)Xr] + [(Yr-:Ur)Yr]
n n' l"'-qCOS€- - [Xr2] + [yr2] ,

ou si l'angle e est petit et q peu différent de 1

(J.

tg€=l+~
1+~

q = cos €

a
€ = sin 1'"

Les notations sont les suivantes:

XY. . . . . .. coordonnées anciennes
xy coordonnées provisoires du nouveau réseau
XrYr t les memes coordonnées mais réduites de la moyenne
Xr Yr •.... J arithmétique - p. e .

. [X]
Xr=X-n·

Les coordonnées améliorées (définitives) x' y' ďun point quel-
conque du nouveau réseau seront:

x' = x + a - (y - Yo) (J. + (:z: - Xo) ~
y' = Y + b + (.~- xo) (J. + (y - Yo) ~.
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V článku "Drobnosti z nižší geodesie", uveřejněném
v Zeměměřičském v'ěstníku, roč. 10., str. 145, jsem vyslovil
přániÍ, aby v nové, české instrukci pro vyměřování trigono-
metrická a polygonometrická bylo, j.ak. jen možno, využito gra-
fického počtářství a počitacích stro1jů. - Uvedu dva příklady,
kde SEl dá UŽ'ítis výhodou abaků.

1. Souřadnice uzlového bodu x', y' se podle instrukce 1)
počítají jako obecný aritmetický střed: hodnot x, y, vypočtených
z jednotlivých polygonálních pořadu, sbíha,jících se v uva,žo-
vaném uz]o,vém bodě:
, fp",·x], fpy.yl. 5000 5000

x = fp",] ,Y = [pyJ' kde Jest p",= 8 (1+ cos2a)'PY = S (1+ sin2a);
při tom zna.čí S součet délek všech p'olygonálních stran pro
každý jednotlivý pořad, a směrník směru od počátečního bodu
polygonálního pořadu k uzlovému bodu.

Výpočet koeficientů p~, p, se provádí pod~el instrukce
takto:

K danému a se vyjmou z tab. IV.2) čtyřmistné hodnoty
5000 5000

pr", = 1+ cos~a' resp.pr, =1+ sin~a'

Při tom nutno interpolovati (rozdíly sousedních tabulk'ových
hodnot jsou v mezích O až 49), a nutno vyhledaná dvě čtyřmístná

čísla zapsati do formuláře. Pak se poČMají POdílyPŠ' PS; nej-
rychleji logaritmickým pra,vítkem, ovšem s chybou, která mťlže
dosáhnonti až asi 1/2% výsledku. Tento postup dá se nahraditi jedno-

d vv. L . .., 5000 (1)USSlm. ogantmovamm rOVnIce PY=8(1 +sin2a)' ....
5000 1

plyne log py = log -8- + log 1+ . ~. . . . . . . (1)'sm a
Pro rovnici (1') jsem navrhl jednoduchý nomogram stupni-

cový. (Tab. 1.) Stupnice 11log 5~ je rozdělena na dvě části,
I. pro 150m~S<300 m a II. pro 300 m< 8<2000 m. Aby
délka stupnice byla přibližně 400 mm 3), byl zvolen modul
11 = 132H mm resp. 485 mm. Aby délka stupnicových dílců ne-
klesla daleko pod 2 mm 3), byl pro celou první část stupnice

1) Instruktion ZUl' Ausfiihl'ung der trigonometrischen und polygono-
metrischen Vermessungen, 5. vyd., Vídeň 1904, str. 156, 163. '

2) Tamtéž, str. 199.
3) Vzhledem ke zmenšení při reprodukci byl nomogram počítán a

a kreslen ve větším měřítku.
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zvolen interval 1 m, pro druhou část od s = 300 m do 500 m
interval 5 m, od 500 m do 1500 m interval 10 m a od 1500 m
do 2000 m interval' 20 m.

1
Stupnice Z~ log 1 I •• je nerozdělená pro oborOo < 0'< 90'.

Tm~O' - -

Aby její délka byla přibližně 400 mm, byl zvolen modul
12= 11329 mm. Aby délka stupnicovýeh dílkú neklesla daleko pod
2 mm, byl od O'= 00 do 50 zvolen interval 50, od 50 do 100
interval 10, od 10 o do 70 o interval 30', od 70 o do 85 o zase
interval 1 o a od 85 o do 90 o interval 5°.

S "Zl 1 ovo •• Zl 5000tupmCl 2 og 1 I • t a prvm castl stupmce 1 og -8 pn-Tsm O'

sluší 1'. stupnice Zalog Pd, která púlí vzdálenost 400 mm obou

k . o h t' 'V Z ZI,Z2 664'5 P 1raJmc s upmc a pro mZa = Z~I-Z = mm. ro ce ou
1"'1: 2

1
stupnici 1'. byl zvolen interval 0'2. - Stupnici Z2log 1 -t- sin2 O'

a druhé části stupnice Zl log 5~ přísluší II'. stupnice Zalog Pu,
která dělí vzdálenost 400 mm obou krajních stupnic v poměru
Zl : Z2, jejíž vzdálenost od stupnice Zl log 50~0 je tedy 106'95 mm.

Její modul Za=35')'328 mm. Od Pu= 1'2 do 10'0 zvolen interval
0'1, od 10'0 interval 0'2.

Abak pro rovnici
5000 1

log p", = log -8 + log 1+ . (1")cos- O'

se liší od abaku rovnice (1') jen jiným číslováním stupnice

12 log 1+ 1. 2 • Je-li O'v prvním kvadrantu, jest cos20'=sin2(90-0'),sm O'

tedy kóta O' na stupnici Z2 log 1 ' 1 ., bude tam, kde je kóta--r cos- O'

90 - O' na stupnici Z. 100'.,_, _1._,._ ..
- '"1-t- sm- t7

Je-li (J v druhém, třetím nebo čtvrtém kvadrantu, je třeba
místo O' uvažovati 180 - O' resp. O' - 180 a 360 - 0'.

K určení veličin PI! resp. p", napneme žíni mezi tím bodem
• Z 1 5000 1 ' o k' d o v 8stupmce 1 og -S' dery ma otu rovnou anemu souctu a

1 1
bodem stupnic 12 log ~1+ '~2- resp.Z210g l' .' který másm O' -t- cos-O'
kótu rovnou danému směrníku 0'; pak je kóta hodu, v němž žíně
proťala příslušnou stupnici l' nebo II', hledané PJ resp. p",. -
Práce, kterou při tom děláme, je přibližně rovna práci Rpojené

s provedením dělení Ps ' Ps- na logaritmickém pravítku. Ušetříme

tedy pro každý uzlový bod nejméně šest interpolací v tab. IV.
a psaní še8ti čtyřciferných čísel.
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2. Směrové koeficienty a, b jsou dány vzorci
___ (I" sin (] b_'+ (I" cos~

a - 10' s ' - 10' s '

kde značí (] směrník uvažované strany a s její délku v metrech.
Podle instrukce provádí se výpočet absolutních hodnot

koeficientl1 a, b logaritmicky, utvoří se součet
1 "

logsin(] + logs + lOg~o
-a k výslednému logaritmu se vyhledá číslo.

Chceme sestrojiti pro výpočet Ia I, Ib I abak. Předpokládejme
nejprve (] v prvním kvadrantě a délku strany s v mezích od 500 m
{}o5000 m. Je-li s v mezích od 5000 m do 50.000 m stačí nalézti

z abaku I a 1 nebo 1 b I příslušné pro 1~; hledaná hodnota příslušná

. lal I bl
:pro s Jest 10 nebo 10'

" . 4' 10"
Pokud 0° < (]< 4' 10" jest 1 a I < (I s~~Uo = 0'05. Pro-

tože chceme znáti Ia I, I b I na desetiny, ml1žemepro 0° < (]< 4' 10"
psáti I a 1== o. V těchže mezích je cos (]...:-.1, b = lťs 4). K výpočtu

"koeficientu b z rovnice log b = log 1~ s sestrojíme přidružené stup-

nice P. - Aby délka stupnice llog t,~byla rovna 400mm, nutno
zvoliti l = 400 mm. Aby délka stupnicových dílcl1 neklesla daleko
pod 2 mm, zvolíme od s = 500 m do 700 m interval 5 m, od 700 m
do 1000 m interval 10 m, od 1000 m do 2000 m interval 20 m a od
2000 m do 5000 m interval 50 m. Na stupnici 400 mm.log b byl
zvolen od b = 4'0 do 20'0 interval 0'2, od 20'0 interval 0·5. -
Stupnice 400 mm . log b je narýsována uprostřed; pod ní je

stupnice 400 mm .log I~'s s argumentem s a nad ní pravidelná

stupnice 400 mm . log I~'s s argumentem log s. Postupuje od
logs=2'695 do 3'700, interval je 0'005. - Danému s, (logs) pří-
sluší jako b kóta bodu, který je na stupnici 400 mm.log b právě

nad (pod) bodem stupnice 400 mm . log 1~'s' jehož kóta jest s,
(log s).

Budeme uvažovati dále rovnici log 1 a I= log 1t"s+ logsin (]...(2)

4) Píšeme-li cos a -=-.1, děláme chybu, jejíž absolutní hodnota je jistě
~ -

menší než 2' v uvažovaných mezích menší než 7'4 .10-'. Protože b je v tom

případě nejvýš l'OvnO 5~0' je chyba v b zaviněná tím, že píšeme cos a . 1,

(OO~a<4'1O") menší než 3·1.10~5, tedy k zanedbáni.
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kde jest s v mezích od 500 m do 5000 m a a od 4' 10" do 90 0,
Navrhl jsem pro ni zase jednoduchý abak spojnicový. (Tab. 2.)

Stupnice Zilog ~'s (~rgument s i log s) jsou identické s právě

"popsanými stupnicemi 400 mm, log l~s' Stupnici Z2 log sin a bylo

nutno rozděliti na tři (I, II, III,) pro obory 4' 10" s: a < 25°,.
25°;5: a>: 60° a 60°5 a <90°. Aby délka stupnic byIa přibližně
400 tnm, byl zvolen po řadě modul Z2 = 157 mm, 1280 mm, 6403 mm.
Aby délka stupnicových dílcú neklesla daleko pod 2 mm, byl od
a=4' 10" do 1° zvolen interval 10', od 1° do 10° interval 20', od 10°
do 25° interval 30'; od 25° do 50° interval 10', od 50° do 60°
interval 20'; od 60° do 80° interval 10', od 80° do 8F>°interval
SO', od 85° do 88° interval 1° a od 88° do 90°· interval "2°. -
Stupnice III. byla umístěna ve vzdálenosti 370 mm od stupnice

(l'
Zdog lOs'

Třem částem stupnice l2 log sin a přísluší tři stupnice (I', II',
"III') Z3 log Ia:. Jejich vzdálenosti od stupnice Zl log 1~ s jsou podle

předešlého po řadě 287'25 mm, 95·24 mm, 21'76 mm. Moduly
Z3 = ZZlZ2

Z
= 112·7469 mm, 304·7619 mm, 376·4810 mm, V stupnici l'

l +2
od Iaj = 0'1 do 1·0 byl zvolen interval 0'1, od 1'0 do 7·0 interval
0'2, od 7'0 interval 0,5; ve druhé (II') od I aj = 1·7 do 2·0 zvolen
interval 0'1, od 2·0 do 20'0 interval 0,2, od 20·0 interval 0'5;
ve třetí (III') od laJ = 3·4 do 20'0 zvolen interval 0'2, od 20·0
interval 0'5.

Abak pro vzorec Ib I= l~'s' I cos a I se liší od abaku vzorce

Ia! = -l~'S I sin a J jen jiným číslováním stupnic Z2logsin a. Je-li a
v prvním kvadrantu, je cos (T= sin (90 - a), tedy kóta a bude na
stupnici Z2logcos a tam, kde je kóta 90 - a na stupnici l2log sin a.
- Přiřaděných stupnic P bude užito pro výpočet hodnoty

Ia I= 1ťs při 89° 55' 50" < a ~ 90°. V těch mezích jest b .~ O.

Je-li a v druhém. třetím nebo čtvrtém kvadrantu, je třeba
místo a uvažovati po řadě 180-a, a-HlO a 360-a.

K určení veličin Ia I, Ib I při 4' 10"<aS 89' 55' 50" (a obdobně
v ostatních kvadrantech) napneme žíni mezi tím bodem stupnice

li lťS' který má kótu rovnou danému s nebo logs a bodem stupnic
Z2logsina, (Z2Iogcosa), který má kótu rovnou danému směrníku a;
kóta bodu, v němž žíně proťala příslušnou stupnici Z3 log J a I, (l3log Ib I)
je hledaná Ia I resp. Ib I· "-7 Práce, kterou při tom děláme, je jistě
menší než při logaritmickém výpočtu.
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3. Předpokládejme, že nastavíme žíni v prvním příkladě na
WOO 1

stupnici 11log -S- s chybou .dS, na stupnici '2log 1+ . ~sm a
s chybou .d a. Toto nepíesné nastaveni žín1'í má za následek, že
žíně protne stupnici 'alogpy v bodě py + A' Pti na místo PJ' Protože

WOO +.d' 5~
PJ = -S-(I---1---,-si'n2a) a py Py= (S + A S) (1+ sin2 (a+ .d a);'

plyne - až na veličiny druhého řádu
, 5000 5000 sin 2 a

.d py = - S2 (1 ' .~)'.d S - S (1 ' . '. ) .. .d a.I sm a --r- sm" a •
Označíme ještě chybu v čtení kóty Pd značkou .d Py; vliv

nepře::;ného nastavení žíně na první a druhé stupnici a nepřesného
čtení na stupnici pro Pd jest tedy celkem

A _ 5000 A S _ 5000 sin 2a A (3)
Py S2 (1+ sín2 a) S (1 + sin2 ar a.

Předpokládáme, že absolutní hodnoty chyb .d S, .d a, .d py
jsou nejvýš rovny desetině příslušného stupnicového intervalu. Na
př. je-li interval 50 m, (10), je absolutní hodnota chyby nejvýš

(0'1
0
)rovna 5m, 7'

Uvažujme na př. obor 150m:<;::SS:;:300m, kde IAS/<O'1 tJ!

0'50
a 0° s: a <5°, kde i A a i= "(>0' Absolutní hodnota koeficientu u A S

5000 2
dosáhne v uvažovaném oboru nejvýše hodnoty 1502 = 9' tedy vliv

2
chyby A S bude jistě v mezích + 9' 0·1 = ± 0'022. - Derivace

. sin 2a . cos2 2 a+ 3 cos 2 a- 2
vyrazu (1 .? 2 podle a Jest rovna (1" 2 )3 • Ko-+ sm- a) ---r sm a

řeny rovnice cos2 2 a+ 3 cos 2 a - 2= O jsou - 3 ~ VU; absolutní

hodnota druhého je větší než 1, zbývá tedy uvažovati jen

2' - -3+V17 2 -,-t::~o-O' ---27°55'cos a---2--, a-;J<) b , a- .

Druhá derivace má pro tuto hodnotu znamení záporné, výraz
~n2a ,

(1' . ~ ):4 od a= 00 do 27055 roste a odtud do 90° klesá.Ism a.
V uvažovaném oboru nabude tedy absol. hodnota koeficientu u A a

•• v 5000. sin 10° . 5701 .
neJvyse hodnoty 150 (1+ sin2 50)2 =' a vlIv chyby A a bude

jistě v mezích + 5'701. O~~o= + 0·050. - A protože l.d py I je -
podle předpokladu - nejvýš rovna 0'020, bude absolutní hodnota
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celkové chyby (3) nejvýš rovna 0·020 + 0·050 + 0·022 = 0'092.
- Tak byly vypočteny maximální absolutní hodnoty celkové
chyby (3) v připojené tabulce.

S 150-300m
I

300-500m 500-1500m
I

1500-2000m
cr

00_ 50 0'092

I

0'073 I 0·055 0'029
5°-10° 61 58 I 46 26
10°-70° 57 I 55 44 25
700-85° 43 40 34 23
85°-90° 45 41 34

I
23

V případě abaku pro směrové koeficienty bude vliv ne-

přesného nastavení žíně (LI 8, LI 0') na stupnici 1tlog l~; a 12 log sin (J

a nepřesného čtení na stupnici pro Ia I (LI a) roven přibližně:

(/'. . (/'
LI a- 108~sm 0'. LI s-j- 108 cos O'.LI O'

Podle předpokladu je ILI a[ ve všech třech případech (1', II',
III') nejvýš rovna 0'060. S touto hodnotou byly vypočteny stejně
jako v předcházejícím případě maximální absolutní hodnoty
celkové chyby (3') v připojené tabulce.

sl 500-700m
I

700-1000m
I

10CO-2000m
I
2000-5000m

cr

4'10"-1° 0'063

I

0'060 0'057 0'053
1°_10° 81 74 69 60
10°-250 102 93 85 70

25°-50° 0'093 0'090 0'087 0'073
50°-60° 101 98 94 76

60°-tO') 0·097 0'095 0·094 0'076
80°-85° 97 96 9! 78

85°-88° 97 96 94 78
88°..,...90° 96 96 94 77

Pro přiřaděné stupnice P bude vliv nepřesného odhadnutí
bodu příslušného kótě s a nepřesného čtení na stupnici pro b

(I"roven LI b -10 82 LI 8 • • • • • • • • (3")
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Za stejných předpokladů jako dříve bude maximální abso-
lutní hodnota celkové chyby (3") 0'092.

Vyšetřování vlivu chyby 8 v nastavení žíně na stupnici
s argumentem log s se převede na předcházející takto: Příslušná
chyba L1 s v s je dána rovnicí log (s + L1 s)= log s + 8, tedy při-

bl'v v L1 s . 8 V· b L1 S. 8 I I ' b I b dlzne s= M' hv chy y s= M na určenou a resp., u e
cI" 8

-10 sM sin 0'. - V uvažovaných příkladech, užijeme-li stupnice
s argumentem log s, zvýší se absolutní hodnota celkové chyby
proti předcházt3jícímu nejvýš o 0·006.

Požadavek, aby vliv nepřesného nastavení žíně na "'tupni-
cích pro S, (s) a pro O' a nepřesného čtení na stupnicích pro
výsledek byl nejvýš 5) v mezích ±0'1 (přibližně), řídil volbu inter-
valů ve stupnicích pro yýsledek a vedl k rozdělení stupnic tak,
jak byly na vrženy.

Résumé: D e u x a b a q u e s. L'auteur décrit la construction dr
deux simples nomogramme8 ft points alignés: 1". Pour les expre8sions

5000 5000
px = S (1 + cos2a)' PY = S (1 + sin2a)' ou p'" py sont les poids utilisés
pour le calcul des points de jonction polygonaux, S la somme de
longuers de cotés d'un polygone pour chacun cheminement polygonal
et a le gisement de la direction du point initial au point de jonction. -
2°. Pour les valeurs absolues des coefficients Ia i= .f~'8 .Isin a I, Ib 1=

1~~ . Icos a I, S étant la longuer du cóté consideré et a le gisement du
cóté. - Dans la troisieme partie on examine l'influence de la position
inexact du fil sur les échelles de S, S, a et de la lecture inexacte de
l'échelles de résultats. Dans les exemples en question le maximum de
la valeur absolue de l'erreur totale provenant de ces sources est inferieur
a 0'1 (approximativement). C'est précisement le postulat que l'influence
des erreurs considerées soit inferieure a 0'1 en valeur absolue (appro-
ximativement) qui a conduit l'auteur de diviser les échelles en plusieurs
partie s de la fal;on proposée.
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VÝSLEDKY POKUSŮ O KONSTRUKCI NOVÉHO
STROJE KU MĚŘENÍ ZEMĚPISNÉ ŠíŘKY.

Ve článku ,,:Měření zeměpisné šířky bez libelly" (Zeměměř.
věstník, sv. XII, roč. 1924, str. 65 a 84) vyložil jsem zařízení a
výsledky pokusu o určení zeměpisné šířky pomocí zrcátka
umístěného v rovlině vertikální. Zařízení tehdejšíhol pokusu vi-

díme na obrázku 1. Uvedl jsem, že tato metoda má proti známé
metodě Horrebow-TalcOittově zna,čnou výhodu, že umožňuje mě-
ření rozdílu zenitových vzdáleností bez otočení stroje o 180°,
takže lze velmi dobře z~jistiti postavení stroje vůči horizontu a
proY1ésti měření i v případě, kdy doba mezi průchody hvězd je
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velmi krátká. Kolmost zrcátka ke rtuťovému hofrizontu nutno
kontrolovati pomocným dalekohledem, ktel1ý je nami'řen na prů-
sečnici roviny zrcátka s rovinou rtuťového horizontu. Malé
chyby v kolmosti zrcátka, jichž příčinou jest nedokonalé zasta-
vení pomocného· dalekohledu na nekonečno, lze odstraniti po-
užitím dvou ro'"lIl.oběžných zrcátek Ml, M2 (obr. 2.); jedno jest
proti východní, druhé proti zápl1dní polovici objektivu. Paprsky
hvězdy severní procházejí mezerou ponechanou mezi zrcátky.
Chyba v kolmosti zrcátek vůči horizontu projeví se ,1 míře čtyř-
ná,s'Ohné zdvojením obrazu jižní hvězdy ve směru vt'rtikálním,
takže lze ji mezi pozorováním odstraniti. V pokusech se dvěma
zrcátky pokračov.al jsem na podzim minulého roku na 'observa-
toři astronomického ústavu na technice. V dílně ústavu dal jsem
k tomu účelu zhotoviti no~ič zrcátek (obr. 3.), který umožňoval

Sj
/ 'lOS·Ss M ' / . M /1 / J

\\1';: ,} ~/
\ \ 1 I \ /

"' \ //\ f\. \ i,' \ /
\,\1/ \ •./

~

AR a
~ Cygni . ,21 h. 9'8 m. + 29° 55'0'
(3Cephei .21 h. 27·7 m. + 70° 14'4'
1) Pegasi . 2:.?h. 39·6 m. + 29 ° 50'3'.

Procházeji tedy hvězdy meridiánem v intervalech 17'9 ni. a
71'9 m.; za předpokbdu, že zeměpisná šířka astronomické obser-
vatoře cp = 50° 4'7', mají hvězdy při pruchodu mt'ridiánem
zenitové vzdálenosti:

~ Cygni
(3 Cephei
1) Pegasi

z
. 20° 9'1'
.20° 9'7'
. 20° 14'4'.
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Zejména první pár jest pro naší observatoř velmi v)Thodný,
neboť rozdíl zenito\"lých vzdáleností nemen ani minutu,
kdežto na observatoři ondřejovské CP = 49° 54'6') vrcholí tyto
hvězdy v z,enitových vzdáleno,stech lišících se slwm o 20' (viz
Zeměměř. věstník, XII, str. 85). Přibráním hvlězdy TJ Pegasi
získal jsem kontrolu měření, neboť součet namě1řených rozdílů

zenitových vzdáleností prvního a druhého páru musí se rov-
nati rozdílu deklinací obou hvězd jižních. Výsledky, které jsem
obdržel z první a druhé hvězdy, lišily se o několik sekund od
výsledků, které dávala druhá a třetí hvězda. Porovnáním na-
měřených rozdílů zenitových vzdáleností s rozdílem deklinací
hvězd jižních se ukázalo, že naměřené rozdíly jsou menší. Zjistil
jsem, že příčinou toho jest sklánění betonového stropu, na kte-
rém spočívá pilíř stroje. Pozorování konala se před půlnocí.
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Jižní stěna budovy, ohřátá !sluncem, jelst odpoledne vYSSInež
stěna sevlerní. S postupující nocí nastává vyrovnání teploty
stěny jižní a severní, takže podlaha sklání se k jihu. Při délce
podlahy 8 m stačí změna výšky zdi jižní o 0'4 mm, aby podlaha
se naklonila o 10". Observatoř jest asi 35 m nad zemí; takže
tato změna výšky, předpokládáme-li změnu teploty o 1°, odpo-
vídá koeficientu roztažnosti 11 . 10-6 [železo 12.10-6]. Poně-
vadž ze tří pozorovaných hvězd má hvězda , Cygni zenito:\'lDu
vzdálenost nejmenší a hvězda 'TJ Pegasi největší, dává měření
menší rozdíly zenitových "'\izdálenostípři prvním i druhém páru.
Za předpokladu, že naklánění podlah děje se rovnoměrně s ča-
sem, lzE' výsledky pozorování obou pán! opraviti přidáním ko-
rekcí, které obdržíme, když zjištěnou (poloviční) diferenoi 1)
rozdělíme úměrně k dobám, ve kterých průchody hvězd: po
sobě následovaly.pů",\Qdně značné 1'0'zdílymezi výsledky po-
zorování v různých dnech se tím podstatně zmenší, jak viděti
z této tabulky, kde L1 značí diferenci mezi rozdílem deklinací a
naměřeným rozdílem zenitovýéh'vzdáleností hvězd jižních.

C Cygni 'P ~ Cephei 'P
~ Cephei 'tJ Pegasi 1/2/1 po opravě

500 4" 500 4'
45'2" 40'1" 5'0" 44'2"
43,5" 38'6" 4'9" 42'5"
43'0" 38'7" 4'4" 42'2"
44'6" 41'0" 3'6" 43'9"
44'9" 40'0" 4'9" 43'9"
45'3" 38'4" 6,9" 43'9"
43'8" 40'9" 3O" 43'3"

Datum
1927

X, 11.
13.
27,
28.
29.
31.

XI. 1.

Z toho plyne střední hodnota, cp = 50° 4' 43'4", při čemž
pravděp. chyba jednoho pozorování jest + 0·53" a pravděp.
chyba aritm. středu +0'20". Pozorování provedeno bylo malým
universálním strojem Rostovým (průměr objektivu 35 mm,
ohnisko dálka 180 mm, zvětšení 30 krát). Rozdíl zenito"'\iých
vzdáleností odečítán byl na dvou mikrometrech, které dovolo-
valy čísti 0'5". Průměr děleného kruhu jest 130mm, takže 1"
odpovídá na obvodě děleného kruhu oblouk délky 0'0003mm.
Stroj nebyl spojen se zrcátky, takže při korekci kolmosti zrcátek
nebylo lze vrátiti stroj do pův'0dní polohy vMi horizontu. Rov-
něž nebylo možno kontrolovati postavení stroje vůči horizontu
při powrování hvězdy severní.

Ke kontrole postavení stroje vůči horizontu při pozorování
hvězdy ~evemí možno' použiti třetího zrcátka horizontálního Mg
(obr. 4.), které překrývá západní polovinu mezery ponechané
mezi zrcátky Ml a M2• Na obr. 5. vidíme nosič se třemi zrcátky .
•Jest to součást nového zrcadl1o'Véhostroje k určování země-
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pisné šířky, kt.erý jest ,-iýsledkem těchto pokusů. Stroj tento jest
prost všech svrchu uvedených nedostatků, neboť i dalekohled
Jest pevně spojen se zrcátky. Podrobný popis přístroje, který byl
zhotoven v dílně ústavu a jest vyst.aven na brněnské výstavě
soudobé kultury, uveřejním ve zvláštním pojednání.

Résumé: Les r é s u I ta t s des ex p é r i e n c e s s u r I a co n-
str u cti o n ďu n n o u v e a u a p par e i I P o u r d é t e r min e r
I a I a t i t ude. Dans l'artic1e "Sur la détermination de la latitude sans
le niveau ft bulle ďair (Zeměměřičský věsník, XIII, 1924, p.65 et 84) j'ai
expliqué le dispositif et les résultats expérimentaux sur la détermi-
nation de la lat.itude avec l'aide ďun rniroir placé dans le plan du
premier vertical au-dessus du bain de mercure, j'ai fait 1:'1remarquer
qu'une petite erreur dans la perpendicularité du miroir causée par la
focusation imparfaite de la lunette auxiliaire peut étre enlevée par
l'emploi de deux miroirs paralléles Mi M2 (fig. 2). Les images 1 et
3 montrent les dispositifs expérimentaux avec un et avec deux miroirs.
Les expériences sur la détermination de la latitude avec l'aide de deux
miroirs faites ft l'observatoire de l'Ecole Polytechnique tchéque ft Prague
ont indiqué qu'il est be~oin de contróler la position de l'appareil vers
le bain de mercure, quand on observe l'étoile Nord. On peut, dans
ce but, se servir ďun troisiéme miroir horizontal M3 (fig-. 4) qui couvre
la partie occidentale de la lacune laissée e.ntre les miroirs Mi et l'.h
L'imag-e 5 montre le porteur avec trois miroirs, qui fait partie ďun
appareil nouveau. Une description, détaillée de cet appareil 11 miroir
pour déterminer la latitude, je publierai dans un mémoíre spécial.
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ČESKOSLOVENSKÁ ZÁKLADNÍ SÍrj' TRIGONO-
METRICKÝCH BODŮ, JEJÍ GEODETICKÉ

ZÁKLADY A ZOBRAZENÍ.

1. Ú vod. Po státním převraM roku 1918 nalézaly se na
území Československé republiky katastrální sítě trigonometric-
kj"ch bodů rů'zneho původu i různé přesno'Sti, spočívaj:cí na
nhných geodeti9kých základech. Některé z nich, zejména ony
staršího data (přes 100 roků), nevyhovují dnes kromě své různo-
rodosti ani svojí pře!sností. JSOll to zejm;éna katastrální trigono-
mNrická síť v Čechách, vztaž,ená na počáteční bod v Horních
Ra,kousích "Gusterberg" a katas,trální sítě na :Moravě a -y1e

Sle,z'Sku, vztažené na počáteční bod "Svatý Štěpán" ve Vídni.
Tyto ,sítě nebyly zobrazeny v pře,sné matematické projekci,
právě tak jako nejstarší kata,strální síť ma,ďarská, zasahujíeí
části území Slovenska a Pod karpatské Rusi, vzta,žená na, po-
čáteční bod "Budapest". Matemat,icky zobrazená je pouze ka-
tastrální trigonometrická síť, vztažená. na počáteční bod "Pšov"
v Prusku, za,sahující Hluč,rnsko, a síť maďarská, vztažená na
počáteční bod "Buda.pest", jež pokrývá zbývající část Sloven-
ska a Podkarpatské Rusi *).

Mimo shora uvedené sítě katastrální rozprostírá ,se
v Českooslovenské republice také novější (18GO-1898) trigono-
metrická síť, t. zv. vojenská síť 1. řádu **), v,ztažená, na základní
referenční triangulační bod "Herrma,nnskogel" u Vídně a zpra-
covaná na Be!ss,elově elipsoidu.

Z uvedeného jest patrno, že na území Československé re-
publiky nebylo až dosud jedno,tné základní s.tě trigonometrických
bodů, jež by spojovala shora uvedené sítě a, jako celek vy-
hovovala novodobým požada,vkům technické veřejnoMi. úkolu,
vybudovati takovou základní síť trigonometrických bodů, bez
níž nebylo mYlSlitelno cíJ.e,vědomé vykonávání zemského měření
v Československé republice, podjalo se již roku 1920 radikálně

. a s nevšedn:m pochopením ministers,tvo financí, takže již v roc,e
1927 byla československá základní síť trigonometrických bodů
jeho triangula,ční kal1C'elá.řído,končena.

II. N o vát r i a n g Ul I a c e. Nová triangulaco pro základní
síť trigonometrických bodů byla vykonána v roce 1920 až 1926
pouze na úz·emí Momvy, Slezska" Hlučínska a Slovenska.
V Čechách a na Podkarpatské Rusi nebylo nově triangulováno,
neboť bylo možno pro tyto země použíti no,;iějších výsledků
v úvodě zmíněné vojenské triangulace, jež byla v dů.sledku
docílené dobré shody porovnáním vojenského a nového měření

*) Maďarský triangulační operát, vztahující se na Slovensko a
Podkarpatskou Rus, nebyl dodnes maďarskou vládou vydán.

**) Její údaje, jež měly sloužiti pro zemské měření, jsou obsaženy
v publikaci býv. rakouského vojenského zeměpisného ústavu "Ergeb-
nisse der Triangulierungen". I. a II. díl triangulace I. řádu.
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směrů na Moravě jako sprá,vná převzata. Nová triangulace
vztahuje se na 204 t,rigonomet,rické body a, na 352 trojúhelníky.

III. Vol bam í s t a pro t r i g o n o m e t r i c k é b o'd y.
Při rozvrhu trigonometrické sítě na Moravě, ve Slezsku, Hlučín-
sku a Slovensku platila zásada, aby s,íť obsahovala pokud, možno
všechny stávající trigonometrické body I. řádu, aby tvo'řila
uzavřenou síť trojúhelníků, aby daly se oboustranné měřiti směry
za dne (průměrná délka stran asi 25 km), a aby trigonometrické
body byly prakticky upotřebitelny a účelně umístěny s ohledem
na budoucí triangulace nižších řádů.

Věže nebyly pravidLem voleny za stanovj;sko.
IV. Z a j i š t ě ní Gstab i I i IS a c e) a o c hra n a t ri-

g o n o m e t r i c k Ý c h bod Ů. Stabilisace s,tarších nebo nových
trigonometrických bodů dá~a ,se pravidlem kamenným hranolem
rozměrů 26 X 26 X 100 až 120 cm, poznačeným nahoře, křížkem
a po stll'anách písmeny K. V. a letopočtem, d~e čtvercovou
kamennoUl deskou wzměrů asi 50 X 50 cm s centricky umÍostě-
nýrn křížkem a podzemní zna,čkou. Kameny, označující trigono-
metrické body vojenské triangula.ce I. řádu o rozměrech
32 X 32 X 120 cm byly ponechány, a bylo-li třeba, byly opra-
veny. Stabil1sace trigonometrických bodů byla pra.vidlem za-
jištěna ještě třemi nebo č-tyřmi t. zv. zajišťovacími kameny,
úhlově i délkově zaměřenýmí, Úl rozměrecih 20 X 20 X 70 cm,
osa.z,enými okolo hlavního kamene pravidlem na maj,etkových
hranicích, a m:íJstopÍJsem.

Místopis trigonometrických bodů obsahuje, číslo a jméno
bodu, jména příJslušných majitelů, obce, okresu, země, dále
&ituační výkres polohy bodu, jakož i zajišťovacích kamenů, foto-
grafie signálu s udáním jeho výšky, způsobu ,stabili:sace a pod.
a konečně udání, zdali je to nový bod nebo snad identický
s bodem starší triangu~ace.

Zna,čky trigonometrických bodů jsou chráněny zákonem
ze dne 30. června 1921, č. 254 Sb. z. a n. a kat,a,strálním zá-
konem ze dne 16. prO'since 1927, č. 177 Sb. z. a n., jenž ukládá
obcím povinnost pečova,ti o potřebnou ochranu o,sa,zených značek
trigonometrických bodů (§ 56, lit. e). Mimo to může minister-.
stvo financí žádati za nucené zřízení služebnosti nebo za vy-
vlastnění pozemku, potřebného k ustálení, zajištění a používání
trigonometríckých bodů (§ 77, odst. 1. katastrálního zákona).

V. Vytyčení (s,ig'nalisace) trigonometric-
k Ý c h bod Ů. Signalisace trigonometrických bodů byla, vykoná-
vána podle přijatého ná,vrhu Ing. Václava Kolomazníka,
který byl uveřejněn v Zeměměřickém Věstníku z roku 1925,
roč. 13, č. 1-3. Byly to čtyřboké pyramidy, pravidlem se zvý-
šeným postav'ením, nebo rozhledny, obé dvojí konstrukce
s černým hranolem ve vrcho,lu. Výhodou těchto typů sta,veb jest
naprostá jistota posta,vení teodolitu na středním sloupu, tákže
skoro nezáleží na jeho výšce, a lze na něm pozorovati směry i
za větru.

VI. 'l'eodolity, p'oužité k triangulaci. K ohser-
vad bylo většinou používáno jednoduchých teodoHtů vteřino-
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vých se dvěma mikroskopy o pruměru děleného kruhu 25 cm
firmy Otto Fennel v Oasselu, dále strojů o průměru děleného
kruhu 23'5 cm fy Breithaupt tamtéž, někdy též dvouvteřinových
repetičních teodolitů firmy NeuhOfer a syn ve Vídni, jakož
i firmy Josef a Jan Frič v Praze. Nejlépe se osv1ědčily teodolity
firmy Otto Fennel v Casselu.

VII. :Mě ře n í s m ě r ů. Směry byly měřeny oboustranně.
V letech 1920 až 1924 p()dle "Předpisů triangula,ční kanceláře
ministerstva financí pro mě'ření úhlů trigonometrických bodů
1. a II. řádu ve všech se.sta,vách", t. j. podle Schreibera s prů-
měrnou vahou p = 24. Od roku 1925 podle ná,vodu Ing. Václava
Kolomazníka ,,:Měření úhlů trigonometrické sítě I. a II. řádU! ve
všech sestavá,ch" (víz časopis Zprávy veřejné služby technické,
roč. VIL, č. 7) pro průměrnou váhu p = 36 a pevný úhel 1 až
i = 360 o *).

VIII. S poj e n í tria n g u I a c e voj e n SI k é !s n o vou
t r i a n g u I a c i. Dřívější vojenská triangulace v Čechá,ch a na
Podkarpatské Rusli byla ,spoj,ena s novou triangulací (1920 až
1925) vyrovnáním směrU. na stanovisku v dotykových bodech
v jednu triangulaci, j,ei tvoří hlavní část základní trigonometrické
sítě (237 trig. bodil a 397 trojúhelníků), rozprostírající s,e' po
celém územi Československé republiky až na menší část jiho-
západního Slovenska (31 bod a 59 trojúhelníků). V této Mosti
byla triangul8lce dokončena, a,ž v roce 1926 a připojena na hlavní
část vyrovnáním měřených směrů na dotykových bodech do
pevných (již daných) obvod:ových úhlů.

IX. S m čr o v é v y r o v n á n í z á k I a dní t r i g o n 0-
m e t r i c k é sít ě **). Základní trigonometrická síť Česko-
venské republiky byla vyrovnána, v zobmzovací rovině obecné
kuželové projekce směrově metodou nejmenších čtverců ve dvou
M,stech, a to: Hlavní část (Čechy, Mora.va, Slezsko, Hlučínsko
a Slovensko) nezá,visle a druhá malá část (jihozápadní Sloven-
sk o) závisle od hla.vní čá,stL Nezá,vislé směrové vyrovnání hlavní
části základní sítě obsahuje 237 trigonometrických bodů, 1266
směrů, 397 trojúhelníků, 162 stranových rovnic a pozoruhodný
počet 559 normálních rovnic.

Tyto normální rovnice byly řešeny postupným sbližov:),-
ním podle mého, návrhu:, jehož základní myšlenku jsem uvedl
již v časopisu "Zprávy věřej. služby technické" z 1. srpna, 1923,
roč. V.***). Nonnální rovnice byly rozděleny podle konfigurace

*) Zajištění, vytyčení a Mstečné měření směrů a pod. popsal jsem
též v článku "Z činnosti triangulační kanceláře ministerstva financí
r. 1920-1924", uveřejněném v časopisu "Zprávy veřejné služby tech-
nické", roč. VI., Č. 8.

**) O základní síti referoval jsem též v "Rapport de la commis-
í3ion géodésique et géophysique tchécoslovaque, Prague 1927" v článku
.,Travaux du Bureau des triangulations du ministere des finalices. --
Triangulations Cadastrales".

***) Podobnou myšlenku uveřejnil později H. Boltz v listopadu 1923
v publikaci "Entwicklung-s- Verfahren", VerOffentlichung des Preus-
síschen Geodatischen Instiťutes. Neue Folge Nr. 90. .
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trojúhelníků do skupin 10 až 48 normálních rovnic, vztahujících
se pravidlem na skupinu trojúhelníků a uvnitř ní ležící stranové
rovnice. Takových skupin bylo voleno 70. Další skupiny, o počtu
41, tvořily normální rovnice, vztahující se vždy na jeden poly-
gonovýsvazek trojúhelníků a jednu stranovou rovnici. Všechny
skupiny SG navzájem prostupovaly.

Pro všechny skupiny byly jako pro samostatné celky sta-
novenystále platné vzorce pro výpočet jim přísllušných korelát,
řešením normálních rovnic připojováním. Takovýmto uspořádá-
ním byly vlastně jednotlivé skupiny normálních rovnic rozděleny
na dvě části, z nichž jedna sloužila '-I.ýpočtu přibližných a· této
skupině příslušných korelát a druhá část výpočtu změn ab-
solutních čIenů normálních rovnic, když do tMo druhé části
byly dosazeny prá,vě nepočítané koreláty, pokládané pro zatím
za známé. _

Jelikož se skupiny normálních rovnic navzájem pmstupo-
valy, bylo Z:Skáno pro tytéž koreláty několik hodnot, jichž
aritmetického pruměm bylo používáno při opětovaných výpoč-
tech nových hodnot korelát, čím dále tím přesnějších. Po de~Ta-
desátém druhém opakování výpo'čtů korelát v jednotlivých
skupiná,ch normálních rovnic bylo docíleno toho, ž·e konečné
hodnoty korelát hověly všem 559. normálním rovnicím až na, dvě
maximální úchylky + 0'0009, vyrovnané směry trojúhelníko-
vých uzávěrů až na max. + 0'0002" a vyrovnaué úhly strano-
vým rovnicím až na log. diferenci + 0'000 0000 010.

Pc v , 1 b vv' v v" + 1j[vv] +rumerna c lya v merenem smem Clln m =- V r =_
0·8105" , .. r = 559, proti očekávané podle Ferrerova vzorce m' =
+ 0'934".
- Na takto vyrovnanou trigonometrickou síť byla na. jaře
roku 1927 připojena trigonometrická síť jihozápadní čáisti Slo-
venska, jejíž triangulace byla dokončena, jak již řečeno, na
podzim roku 1926. Tato triangulace obsahuje 11 připojovacích
trigonometrických hodů, 31 nový trigonometrický bod, 180 ohou-
stranně měř,ených nových směrů a 59 trojúhelníků a byla taktéž
směrově vyrovnána. Při vyrovnání vzniklo 87 normálních
rovnic, z nichž je 59 trojúhelnikových a 28 stranových. Rešení
těchto 87 normálnich rovnic dálo se podle mého návrhu, uveřej-
nt~ného v úředním ča,sopi.su "Zprávy veřejné služby technické"
ze dne 15. května 1927, řešením normá,lních rovnic spojováním.
Vypočítané koreláty hoví všem normálním rovnicím až na max.
úchylku + 0'000 02.

V této části trigonometrické sitě činí průměrná, chyb~i
<v 'h v n + l/[VV] + 0'8785" 87merenyc smem m =_ Vr =_ , . r = ,

proti očekávané podle Ferrerova vzorce m' = + 0-608".
X. R·e f e r e n ční e I i p so i d. Za referenční elipsoiď. byl

přijat Bessell1v elipsoid, defino'Vaný hodnotami v metrech
log a = 6'804 6434 637 a výst,ředností elipsy log (1 - e2

) =
= 9'997 0916 404 -- 10,' kdež značí "a" velIkou poloosu meri-
diánové 'elipsy.
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Obvyklé označení cp a A bylo pro geodetické souřadnice
ponecháno.

Důvody: 1. Na. onom elipsoidu jsou počítány triangulační
.sítě býv. vojenského, z,eměpisného ústavu ve Vídni a, býv. uher-
ského i pruského kat-astru, jichž části pokrývají území Česko-
slovenské republiky.

2. Besselova, elipsoidu používá se, v sousedních státech,
zejména v Německu, Rakousku a, Maďarsku.

3. Mezinárodní referenční elipsoid Hayfordův, doporučený
na sjezdu Meziná,rodní unie geodetické a geofysikální v Mad-
ridě roku 1924, nebyl ještě přijat všemi sousednímÍ státy a
mimoto podle Schumannova rozboru (viz dílo "Der Meridían-
bogen GroJ3enheim-Kremsmíinster-Pola", Vídeň 1922, str.
105) pro území býv. Rakouska-Uherska, málo uspokojuje.

4. Toho času není po ruce postačitelných důkazů, jež by
vedly k tomu, aby byl Besselův elipsoid zaměněn za jiný. (Ne-
dostatečný počet bodú astronomické sítě, nepostačitelná soustava
dosavadních známých tížnicových odchylek a pod.)

XI. Poč á teč ním e r i di á n. Co počáteční meridián
byl ponechán meridián ferrosk$~, poněvadž jest používán v na-
šich dosavadních geodetick)-ch základech, a ježto lze jednoduše
převáJděti meridiánové údaje, počítané od Feno, na údaje, 1'0-
čítané od greenwichského meridiánu, pomocí rozdílu, o který
leži meridián Feno západně od Greenwiche, t. Č. 1 hod. 10 min.
39'068 vteřin, t. j. 17° 39' 46'020". (Viz Albrecht - Astrono-
mische Nachrichten, Č. 3993/94.),

XII. Úh lov é děl e ni.' Bylo ponecháno sexagesimální
dělení devadesMinného stupně (staré dělení), poněvadž,des,etinné
dělení, ať již setinného nebo devadesátinného stupně, by se ne-
krylo s měřením s~něrů, jež bylo a bude se ještě dlouho, pro-
váděti ve starém děleni.

XIII. K on for m n í zo b r a,z e n í B e s s e lov a e Ii p-
s o i d u 11 a k o u I i G a u s s o v u *). Besselův elipsoid byl kon-
fo,rmně zobrazen na Gaussově kouli, jejíž sférické šířky a délky
byly označeny pí'Smenami U a V, Normální rovnoběžkou "P"
byla volena zeměpisná, šířka P = 49° 30'.

Zobrazení zeměpisných šířek cp stalo se pomocí rozdílů p
zeměpisných šířek na elipsoidu p = cp - P a jemu na Gaussově
kouli odpovídajícího rozdílu q zobrazených sférických šířek
q = U - Q, kde Q značí sférickou šířku obrazu volené země-
pisné šířky P, a pomocí vzorce **):

*) K této věci vztahuje se též můj článek "Volba zobrazení
čsl. státu" ("Zprávy veřejné služby technické" z r. 1922) a článek
"Obecné válcové nebo obecné kuželové zobrazení čsl. státu?" (Zprávy
veřejné služby technick~ z r. 1928).

**) Viz J. Marek: Technische Anleitung zur Ausfiihrung der tri-
gonometrischen Operationen z r. 1885, str. 100.
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q_COS'l/Jp+3e2COS'l/JCSp2' e2CoS'l/J[3c2 3 sS--'-e2(12cSs'l-L
- cos e 2 cos 3e I 6 cos lie - I I

Cli cos 'l/J+ 3 S4)] P 3 - 24 cos7 e es [16 - e 2 (49 Cli- 13 s li) - e 4 (56 CliS2 +
, Clicos'l/J

-r29s·)]p4+ 120cos9 e [-16c2+12sll +Cli(49 c4-378 C9S1 +9s·)+

+e'(628 ci Sll+174 Clié-54s6)+c6 (268 c·s. +220 CliS6+33 S8)]p5,
kde značí cos'l/J = -y1- ell, cos e= -yl - Clisin~P, C = cos P,
s = sinP.

Tento vzorec vyčí,slen dá:
q = + 0'99858 59794 96 P

+ 0'00008 65035 1075 p2
- 0'00000 01510 9010 p3
- 0'00000 00117 3673 p4
- 0'00000 00000 0180 p5

kde p a q je ve stupních.
Sférická šířka Q obmzu vol,ené zeměpisné šířky P 49° 30'

jest: Q = 49° 27' 35'84625", K Melu snadného převodu daných
zeměpisných šířek p na sférické šířky U nebo na.opak jedno-
duchou interpolací přesně na 0'0001" byly sestaveny tabulky
v mezích p = 47° 30' až 51°10' po 10 vteřinách, takž·e nebylo
třeba vyčísliti vzorec pro výpočet rozdílu p zeměpisných
šířek p = p - P pro případy, když jest znám rozdíl
q zobrazených zeměpisných šířek q = U - Q.

Zohra,zení zeměpisných délek. A děje se pomocí vzorce:. Vi ellcosllp
V=a A, kd·e a jest konstantní a jest a= 1+ 1 _ Cli=
= 1'00059 74984.

Projekční sférická délka, odpovídající zeměpisné délce
meridiánu A= 42° 30', jest Vo = 42° 31' 31'-41725".

Vzorců pro sheslení zohrazení se nepoužívá, poněvadž jest
pro Čsl. republiku malé a je možno y1evětšině případů je zane-
dbávati. (Viz Dr. F. Fiala: "Volba zobrazení pro čsl. stát atd."
z r. 1921, str. 64J

XIV. Úprava Gaussovy koule pro konformní
kuželové zobrazení čsl. republiky. Na. podkladě
provedených kalkulačních výpočtů o skreslení zohrazení území
Čsl. republiky v předpokladu, že se použije jedné konformní ku-
želové projekce:

1. byla Gaussova koule zmenšena v poměru ~ = 0'9999,

takže její poloměr měří r = 6,380.065'5402 m a
2. byl vzhledem k šikmé poloze podélné osy území Csl.

republiky proti zemskému meridiánu posunut severní pól zmen-
šené Gaussovy koule do' průmětu z.emského meridiánu A= 42°
30' směrem k Čsl. republice o konstantní úhel ((= 30-2881 3975°.
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Tímto pOSUJllemno.vě vytvořené sférické šířky a délky,
zvané projekčnÍ (kartografické), byly označeny p.fsmenami $ a D.

XV. Převod sférických souřadnic U a V zmen-
Š e n é G a u s s o v y k o li len a pro je k ční (k a r t o gr a-
f i c k é) s o Ul řad nic e $ a D. Tento převod, nebo opačný, děje
se řešením sférického trojúhelníka podle vzorců:

1. známe-li U a V:
sin Š= cos a sin U+ sin a cos U cos LJV

. D cos U sin LJ V b
SIn = s' ne ocos

2. známe-li Š a D:
sin U= cos a sin Š - sin a cos Š cos D
. AV cosŠ sin D
SIn il = Ucos

Úhel a 900 - Up = 30'2881 39750 jest konstantní (odst.
XIV.) a jest sin a = 0'504 3488 898 a cos a = 0'863 4999 695.

XVI. K ó n for m n í k u žel o v á pro j e k c e. Zmenšená
Gaussova koule s posunutým pólem o poloměru
r = 6,380.065°5402 m byla konformně zobrazena na kuželi, kte1rý
se dotýká koule v proj.ekční sférické rovnoběžce $ = 78030',
jež byla vole'lla normální rovnoběžkou. Nejkra.tší vzdálenost To
zobr.az,ené normálni rovnoběžky So od vrcholu kužele jest:
To = rcotg $0 = 1,298.039'0046 m. .

Na, kuželi zobrazují se pmjekční sférické:
1. a) meridiány co přímky, pwchá,zející vrcholem kužele

a příslušným dotykovým bodem na rovnoběžce $0' b) rovno-
běžky co kružnice, ležící v rovinách s rovinou fO'vnoběžky $0
rovnoběžných, a

2. zemské meridiány a rovnoběžky co oblouky.
Poměr úhlů: D, jež svírají meridiáno·vé roviny k svým zobra-

zením D' na kužeH, jest: D: D' = sin $0' Pro konformní zobra-
zení rovnoběžek $ bylo použito rozdílu

LJŠ=Š-Šo
a v triangulační kanceláři vyvinutého vzorce pro vzdálenosti
LJ T na kuž,eli zobrazených rovnobě'žek S od zobraz·ené normální
rovnoběžky $0

LJŠ LJŠ3. LJŠ4 LJŠ5 , 2' LJŠ6
LJT=r[- T- 6(13+ 24(>4-120?(5-r3t) I 720(J6X

X t (21+ 12t2)], kde značí t = tang $0 = 4'91515 70310 71206.
Vyčislený vzorec pro LJ T v metrech a pro LJ $ v setinách

stupně jest:
LJT=-1113·53150 1689LJŠ

oo0סס0° 56533 515 LJ Š 3

+ 0'00000 00012 12441LJŠ4
0·000000000000667 13 Li Š5

+000000 00000 00000 38275 LJ Š6
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K snadnému výpočtu vzdálenosti T zobrazených bodli
od vrcholu kužele jednoduchou interpolací na desetiny mili-
metru byly sestaveny tabulky v mezích šířek S = n° 06' až
79" 54' v intervalech po 10' vteřinách S. Poněvadž těchto tabulek
dá se přirozeně použíti též pTOvýpočet sférických šířek S, jsou-li
známy vzdá,lenosti T, odpadl přímý výpočet hodnot Li Š z pří-
slušného vzorce a tedy i jeho vyčíslení.

XVII. D é 1k o v é a s m ě r o v é s k r e s len í na r o v i n ě
r o z v i n u t é h o k u žel e.

a) Délko,-j3 skreslenívzniká tím, že zobrazujeme kouli
na rovině. Toto skreslení, 'označené pismenou m, projekčních
rovnoběžek, poněvadž obvody kružnic mají se k sobě jako jejich
poloměry, jest:

Tsin Snm=---.
r cos S

Délkové skr6ls1eníobrazu délky: ,,8" dané části ,,8" hlavni:
kružnice v praksi postačitelně určuje obecně vzorec:

~-1- ml + 4mo + m2
8- 6

kde znaCl ml a m2 délkové skrreslení projekčních rovnoběžek,.
procházejících koncovými body a mo délkové slúeslení projekční
rovnoběžky, procház,ející středem části hlavní kružnice. Chce
me-li však znáti skutečné délkové skreslení v projekci, jest
nutno vzíti ohled na zmenšení Gaussovy koule (odst. XIV.).

b) Směrové skreslení o vzniká, zejména, tím, že v z,obra-
zení nahrazujeme obloukový obraz části hlavní kntžnice
přímkou.

Koefici,enty "k" takového směrového skrelslení pro stano-
viska, ležící na jedné projekční rovnoběžce S, jsou ~tejné a dány
pro praksi postačitelným přibližným vzorcem

k -'- sin Sn - sin S- 6
Vlastní skreslení o, se stanoviska čís. 1 na cíl čís. 2:

určuje vzorec:
01= (2 kl + k2) (D2- Dl)

kde zna,čí kl koeficient směrového skreslení na g,t,anovisku
čís. 1, k2 koefici,ent směrového skreslení na cílučís" 2 a.
(D2-DI) úhlový rozdíl projekčních délek cíle a :stanoviska..

Délkové a směrovéskreslení, jež vzniká pH zobrazení
elipsoidu na Gaussovu kouli, bylo jako malé zanedbáváno.

K účelu snadného výpočtu změny směru pro zohrazení
v rovině (směrového skreslení) a délkového skreslení byly se-
staveny v mezích šíře~ S = 77°06' až 79° 54' v intervalech po
10 vteřinách S tabulky osmimístních hodnot koeficientů "k'"
směrového ,skreslení a "m" déIIwvého skreslení. Hodnoty "m'~
byly v tabulkách tak upraveny, aby se' dalo počíta,ti skutečné
délkové skreslení ze zjednodušeného vzorce:

S·
- =ml + 4 mo + m2
8
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Vzorců pro výpočet skrerslení délkového a směrového
'Z pravoúhlých souřadnic se nepoužívá, poněvadž by byly pro
mnohdy značnou délku souřadnice Y dosti obtížné a složité. Za .
to se používá p1'ůsvitných projekčních dia,gramů v měřítku
1 : 100.000, kladených na nákrers základních triangulačních liStlJ
téhož měřítka, na nichž je možno přímo čí1sti skreslení délkové
~,m", ko:eficienty skreslení směrového "k" a úhlové rozdíly
projekčních délek (D2-D1) c,le i stanoviska a pomocí těchto
hodnot počítati potřebná skrelslení skoro tak přesně, jako vý-
po,čtem.

XVIII. S o li S t a va p r a v o ú h 1Ý c h s o u řad nic,
meridiánová konvergence a klad a označení
1i s t ů tria n g u 1a ční c h a k a ta str á 1n í c h map. Kužel,
o němž mluví XVI. odsta,vec, byl rozvinut do roviny. Počá,tek
soustavy pra,voúhlých somadnic byl položen do vrcholu roz-
vinutého kužele a osa X do průmětu zemského me1ridiánu
l=42° 30'.

Vztah mezi projekčními souřadnicemi Š a D je dán vzorci:
X= T COSI D' a Y=T sin D',

kde jGlstD', t. j. průmět úhlu D na kužreli D' = D sin Šo• Hodnota
vzdálenosti T zobrazeného bodu od vrcholu kužele, je-li známa
projekč,ní šířka, Š, anebo naopak, vyhledá se v tabulká,ch
(odst. XVI.).

Konvergence projekčního merídiánu D, kterýž ,se zobra~
zujre co. př:mka, jest v zobrazení rovna úhlu D' a pro určitý
bod na Gaussově kouli, ozna,čena pílsmenou r, jest:

. sinD .
smr = --Usm a,cos

a jest vypočitatelna ze sférického trojúhelníka (odst. XV.).
Konvergence sférického meridiánu délky V v určitém bodě

na Gaussově kouli, označenápí1smenou C, jest: C= D' - r· Tato
konvergence C pro směr na určitý cíl fOrvná se na stanovisku
příslušnému jižníku (J, zvětšenému o 1800 a, zmenšenému o azimut
A a o změnu směru pro zobra.zení v rovině Ď (odst. XVII.):

0=0-+ 180o-A-Ď.

Celá Čsl. republika leží v prvém kvadrantu soustavy pra-
voúhlých souřadnic, takže souřadnice všech trigonometrických
bodů jsou positivní. Tento kvadrant byl rozdělen na

1. základní triangulační listy, ohraničené rovnoběžkami
s osami, jež byly vedeny ve vzdálenosti po 50 km 00 počátku, a

2 triangulační listy, ohraničené rovnoběžka111i s osami, jež
byly vedeny ve vzdálenosti po 10 krn od počátku.

Základní triangulační listorzna,čuje se v kilometrech vyjád-
řenou vzdáleností jeho levého spodního rohu od os' X a Y, psanou
.římskými číslicemi, na př.: D - M C L, proti označení trial1gu-
lačnihů listu, pcSanému arabskými číl&licemi, značícími taktéž
vzdálenost jeho levého' spodníheroou v kilometrech od os, na
př.: 500, 1150. Základní triangulační list 'kreslí se v měřítku
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1 : 100.000 a triangula.ční list v měřítku 1: 20.000. Základní
tria,ngulační list obsahuje uvnitř rámce mimo klad triangulačních
. listů, zeměpisné a projekční souřadnice, tažené v určitých inter-
valech, trigonometrické body 1. až IV. řádu se v~emi tyto body
určujícími směry.

Jeho rámec jest účelně zařízen pro interpolaci jak pravo-
úhlých tak i z,eměpisných i projekčních souřadnic, jakož i koe-
ficientú pro směrové skre:slení. Do rohu rámce j:sou v1epsány
číselné hodnoty pravoúhlých souřadnic v kilometrech, dále země-
pisné a projekční souřadnice, jakož i meridiánové konvergence
na 0'0001" a konečně čí'sla speciálních vojenských map. Mimo
rámec jest umístěno nahoře vlevo jméno význačného města, na-
lézajícího se v triangulačním základním listě, a vpravo nahoře
číslo vlastního listu. Po stranách a dole listu jsou již drobnosti"
jako měřítko, čísla sousedních listů a pod.

Podobně jest zařízen také triangulační lis,t, jenž obsahuje·
klad listů, katastrálních map a již jen trojúhelníkovou s:ť IV. řá-
du, do níž se dále zakreslují trigonometrické body podrobné
triangulace (V. řádu) se všemi tyto body určujícími směry.

Listy katastrální mapy pro měřítko 1 : 2000 tvoří obdélníky
o stranách 1250 a 1000 m. Číslování listů katastrální mapy děje
se v mezích příslušného triangulačního listu podle sloupců, číslo-
vaných z prava do leva od 1 do 8 a podle vrstev, číslovaných
shora doIt't od 1 do 10, tím, že k číslu příslušného triangulačního
listu připíší se čísla sloupce i vrstvy, na př.: čís. 3020.810, což
značí, že jest list katastrální mapy v triangulačním listě čís.
3020 v 8. sloupci a v 10. vrstYlě. .

XIX. Vol b a I' o změl' u, s m ě r u a p o I oh Y z á k I a d-
ní trigonometrické sítě na Besselově elipsoidu.
Rozměr, směr a poloha základní trigonometrické sítě byly sta-
noveny na podkladě geodetických údajů 42 tOÍiQ1žnýchtrigono-
metrických bodů vojenské tdangulace 1. řádu v Čechách. O této
věci bylo mnou psáno ve stejně nadep~aném článku, k němuž
byl připojen také náčr.t základní sítě a, dále Y' mé odpovědi
k článku prof. Dm Aug. Semeráda. "Nynější sta,v g-eodetických
základ ů čsl. republiky", uveřejněných v časopise "Zprávy veř.
sl. techn." z roku 1927 a 1928.

K tomu by bylo ještě dodati, že definitivní geodetická ze-
měpisná šířka trigonometrického: bodu Ladví (Ďáblice)

jest pg= 50008' 12'5967", takže se jeví proti astronomické
šířce Pa = 50 O 08' 13'62 "
rozdíl Lip = -1'0233", definitivní geodetická zeměpisná dél-
ka jest Ág = 32 o 07' 56'1077 ff, takže se jeví proti astronomické délce

Áa =32 o 07' 43'095 ff

rozdíl .dÁ +- 130127" a definitivní geodetický azimut
Ladví-Bezděz jest Ag = 2010 59' 42'569", takže se jeví proti
astrom. azimutu Aa .= 2010 59' 35'63"
rozdíl LI A = + 6'939".
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Nové rozdíly se tudíž nepatrně liší od rozdílů geodetických
býv. vojenského zeměpisného ústavu ,18 Vídni a totožných
astronomických:

LI Cf/ = -1'0233", LI),,' = + 13'0114" a LI A' = + 6'576".

XX. :M ě ř e n é z á k 1 a dny. V československé republice
nalézají se tři měřené základny: u Josefova, u Chebu a v Pod-
karpatské Rusi. Tyto základny, měřené svého, času b)"v. voj.
zeměp. ústa,lem ve Vídni, nebyly přímo pojaty do nezávislého
směrového vyrovnání základní trigonometrické sítě; sloužily
pouze C'O kontrola při stanovení rozměru sítě.

Základnové triangulace byly však znovu vyrovnány
v- základní síti, když byla již tato definitivně stanovena. Zá-
kladny se jeví: u Josefova menší o 0'56 cm, u Chebu větší
o 4'52 cm a v Podkarpatské Rusi menší o 5'97 cm nežli měřené
základny, Co'ž značí na 1km u Josefova -1'07 mm/km,
u Chebu + 10'79 mm/km a v Podkarpatské Rusi - 15'32 mm/km.

Rozměru základní trigonometrické sítě hoví velmi dobře
základna u Josefova, takže je možno říci, že ona určila rozměr
základní sítě, neboť rozdíl - 0'36 .cm jest menší, nežli průměrná
chyba -+ 0'62 cm v měření této základny.

NOv-1ézákladny pro zatím nebyly měřeny. (O základnách je
také referováno v článcích, uveden)"ch v odst. XIX.)

XXI. Por o v n á n í voj e n s k é t r i g o n o m e t r i c k é
sít ě s ez á k I a dní sít í v z obr a zúv a c í r o v in ě. Defi-
nitiv-ní pravoúhlé souřadnice 107 trigonometrických bodů zá-
kladní sítě byly srovnány se souřadnicemi v projekční rov,ině
zobrazený:ch tot,ožných bodů vojenské triangulace I. řádu, jejíž
výsledky byly publikovány v "Die Ergebnisse der Triangulie-
rungen des k. u. k. MiliUir-geographischen Institutes in Wien",
svazek 1. a II. z roku 1901 a 1902.

Příslušné rozdíly souřadnic jsou sestaveny '-I I. tabulce
(str. 160 a 161).

Patrnější souřadnicorvé rozdíly jeví se na Podkarpat-
ské HusL

Tyto rozdíly nevznlikly však rozměrem sítě, nýbrž stoče-
ním vojenské trigonometrické sít·ě na Podkarpatské Rus-i, jak
mimol jiné napovídají ,-I dalším ods,tavci XXII. uvedené rozdíly
a.stronomlických a nových geodetických azimutů v této krajině,
jež jsou v lepší shodě s podobnými rozdíly v Cechách, nežli
rozdíly astronomickiých a dřívějších geodetických azimutů na
Podkarpart:ské Rusi.

Souřadmi00f,1é rozdíly v Cechách jsou tak malé, že nestojí
ani za řeč.

XXII. A str o n o m i c k á síť čes k o s loven s k é
r e p u b I i k Y ; jej í v z tah k voj e n s'k é i n o v é z á-
k I a dní sít i. Údaje astronomické sítě bývalého Rakousko-
l1herska, jsou uvedeny v publikaci pro meziná,rodní stupňově
měření "Die astronomisch-geodatischen Arbeiten" des k. u. k.
Militar~geographi.schen Institutes in Wien.
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Tabulka 1.
Hozdíly pravoúhlých souřadnic 107 totožných bodů trigono-
lhotrických nové základní trigonometrické sitě a vojenské sítě

I. řádu,.

I
I .. ~ II ..~ .'~ .~.....• •.. ..• ..•..•

::l Ijl~ ... ",
::l , ... '" ... '"š§~ "''' :>

rn ~ ;:-.
"" "" '" ~.,., '" ., "o ~~I ~.~ t o ~'(7 I ~·s I~ Jméno bodu ~ Jméno bodu ~p: ~~..s I .. " ~~§ ..s ~~~ ~~§cn I ~~~ cn,Q

I
I I I 'o i I

, m ni

2G11lzahořanský vrchll-10'0207
I I

11 Kornberg + O'039! - 0'3454 +!0'0215

21 Aschberg - 0'1204, - 0'3100 271 Mezi vraty - 0'0733 - 0'0419

31 Smrčník - 0'1358 - 0'1937 281 Pecný - 0'0025 - 0'0276

41 Dyleň + 0'1300 - 0'0799 291 Sadská + 0'0218 - 0'C319

51 Čerchov + 0'2090 - 0'1476 301 Veliš + 0'1418 + 0'0175

61 Velký Javor + 0'2010 + 0'05B61311 Sněžka + 0'2954 + 0·1060

71 Doubrava + 0'1303 - 00605 321 Špičák - 0'0402 + 0'1857v Krkonošlch
81 Če3ký les + 0'1131 - 0'0088 331 Zvičina + 0'2715 + 0'2016

91 Čeboň - 0'OU91 -10'0618 341 Kunětická hora + 0'1885 - 0'1148

101 Džbán 0'0102 -100405 351 Vysoká - 0'0110 - 0'0519

111 Bernstein 0'0141 -10'0560 361 Melechov - 0'1497 - 0'1466

121 Kahlberk - 0'0791 - 0'0138 371 Svídník -
0'
2292

1
- 0'0543

131 Milešovka - 0'0525 + 0'0071 381 Větrník 0'2916 + 0'1287

141
11

Sněžník - 0'0868 + 0'0333 391 Kohont -10'4230 + 0'2226

151 Lysá - (}0877[+ 0'2710 401 I Markův kámen -1°'4652 - 0'1374

161 Ještěd + 0'0869 + 0'2763 411 Špičák u Téešti - 0'3834 - 0'2386

171 Bezděz I[0'064511

+ 0'1096 421 i Blažkov -102809 - 0'4724

181 Ladví 0'025$ T 0'0023 441

:

Spálava + 00653 - 0'2667
I

191 Studený vrch + 0'0393 + 0·0116 451 Paseky 1+0'2370 - 0'1503

201 Brno + 00547 - 0'0314 461 Chlum + 0'0982 - 0'1696

211 Tok + 00356 + 0'0169 471 I Deštná 1+0'1505 + 0'0047

221 Volyňský vrch I:0'0263 + 0'0462 481 rKráliCký Sněžnfk 1+ 0'1026 - 0·3067

231 Bonbín 0'0114 + 0'2081 491 Buková hora 1+0'0086 - 0·1640
I I

241 Kleť 1-0'251í + Q'267:! 501 i Roh 1-0'0923 -00434
I251 Velký Kamýk ,- 0'1202 + 0'0927 531 Ambrožný -0'4630 - 0'4B73

·1
-., i

II I I III
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111'-" 'I.ti~ I 111.t~ ! l.ti~
II IH~'I' ~álR .gl ~§>.I gj§~_n' i' ~-~I 21' I l~:"1'1 ~-~ IJméno bodu I, I : : .::: : :" . Jméno bodu _ . "
I ~ ~ ~. H R ~ ..=: ~ ~ ~ H H ~
1 : I I I'~ 1 I I11--_- ~;--- 'u i II ni

."i.'n Rora Mařenka 11- °'4754'-1°'3088 20511šankOVSký hruJ- 2'4291 -I- 11'9827
631 Rapotice - 0-4974 -10-129o 2071 Králov chlínce 1-1'3648 -I- 11-9063
701 Vysoká hole -- 0-3106 - 0'4526 2131 Popričnij verchi - 2'7359 + 13-0156

711 Biskupský vrch - 0'3146 -1°'6504 2141 Putka chomec 1- 1'88461-I- 13'1994
751 Slunečná - 0-45114- 0-3417 21511zapsOňskijverchl- 0'8592' + 13'4070

781 Velký Kosíř - 1'1349 + 1°'7474 2161 Beregy nagy hegyl--IO'7340 + 13'9396

841
1

Spittelmais - 0'8416 +,0-1651 2171 N'agy hegy i - 1'4087 -, 14'0178

871
1

Buschberg + 0'8619 + 2'0144 2181 Makovica 1'-123990 + 13-6950

901 I Děvín - 0'9533 + 0'6175 2191 Polonina runa 11-

1

3'°086 +'14'1819

1021' Hůrky - 0'1610 I - 0'2458 22011 Roducz 11- 4'8975 )14'5107

10'?1,TavorníkKelčský - 0'9902 + 0'76342211\ Paraszka 1-,4-3500 + 15'8818

1091' Brdo - 0-9393 + 0'7585 2221 TróscianlJ:N337 -I- 15'8022

1131'i ČUPf!- 1'0553 + 1'246312231 Stoj 11-'2'4442 + 15-2401

1161 Velký Lope~ík 11- 1'441111+1-2048 2241 Ostrij verch IjJ1'0396 +115-0076

1181 Chmelová 1- 1'9641 + 1-0217 2251 Širokij verch 1_ 0'3570 + 14'7993

1201, Čemerka 1- 2-3527 + 1°-77922261 Tarnita + 0-5541 + 13-4090

125111 Ráj - 2'4583 +0-1741 227111 Dialu vimiř + 2'°252
11
+ 13-9428

321 Inovec -1,.7500' 1'4960 22811 Gutin -I- 1'4496 1+ 15-0503
I· I

1371 Ptáčník - 1'9639 + 2'0843 2291 Fenyohegy + 0'2407 + 14-9929

431! Fatra Kriváň - 29638 1-10-94792301 Menčul - 0'5097 + 160407
I

14411 Rača - 2'5995 +1°-6065 2311 Kamionka - 1"4033 + 16-5417

14611 Babia góra 2'4229 + 1'0892 2321 Sivula - 0'1353 -I- 17'6741

1501111 Velký Choč - 3-2222 -I- 1-5277 2331 Bližnica + 0-8765 + 16'6952

151111 Križná - 2'5459 + 1-6215 23il Pop Ivan + 11-6593+ 16-2380

15411! Sitno -1-7709 + 2'5476 23511 Ciblesul +12-7277 + 15'2527

671i'Bradlou Abelové - 1-5052 +\3-2778 2361 Ineul - 3'4415 + 16'4324

1721[ Tubahegy 2'5148 + 5'5633 2371 Čorná hora + 1'7153 + 16'8813

841 Poronya teto 2-1872 +17-3740 2421 Zobor - 0'9089 + 2-0711

1941 Velká Milica - 2'3819 +10-7633
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Nové údaje, týkající se Podkarpat,ské Rusi, byly triangu-
lační kanceláři laskavoě sděleny voj. zeměp. ústavem v Pra,ze.

Výsledky srovnání sítí astronomické a geodetických jsou
udány v tabulkách II. a III. Mimo to jsou udány výsledky
srovnání geodetických pruských údajú s geodetickými vídeň-
skými i novými československými v tabulce IV. (str. 163-165).

R071díly,uvedené v hořejších tabulkách, vzbuzují domněn-
ku, že bude lze použIti základní trigonometrické sítě také
k tomu, aby byly relativně stanoveny odklony zemských tížnic
na jednotlivých trigonometrických bodech, aniž by bylo třeba
zaměnit,i Besselúv elipsoid za jiný.

Stanoviti definitivní polohu základní trigonometrické sítě
na elip,soidu prozat,im nelze, neboť k tomu nestačí dosud známé
astronomické údaje.

Bylo by je třeba účelně doplniti, z,ejména přímým astro-
nomickým měřením většího rozdílU! zeměpisné délky, nežli je
délko'vý rozdJI Ladví (Ďáblice) *)-Sněžka, a astronomickým
měřením z,eměpisných šířek a ,azimutú aspoň na, některých tri-
gonometrických bodech ještě upmstřed československé republi-
ky. Jako východisko hodil by se trigonometrický bod "Džbán"
v Čechách a pro měření délkového rozdílu další bod "Menčul"
na Podkarpatské RusL

XXIII. °b s a,h t r i a,n g u I a ční h o o pe r á t u a p o č-
t á ř sk é pam ú c k y. Pro základní trigonometrickoU! síť česko"
slovenské republiky byl založen samOtsta,tnýoperM, jenž obsahuje
zejména,: 5 knih "Zápisník pozorovaných směrú", 2 knihy
"Místopi1S",1 knihu "Redukce excentricky pozorovaných směrú",
1 knihu "Zobrazovací výpočty; zeměpisné souřadnice a skms-
lení", 1 knihu "Řešení trojúhelníků; stranové rovnice a kontroly",
1 knihu "Normální rovnice a, průměrné chyby", 1 svazek "Obec-
né řešení normálních rovnic", 17 knih "Řešení normálních rov-
nic", 1 knihu "Sestavení úchylek", 1 knihu "Sesta,vení korelát",
1 knihu "Volba směru, rozměru a polohy nové základní tri-
gonometrické sítě", 1 knihu "Výpooet pravoúhlých souřadnic
a jejich transformace; vyrovnání základno,vých triangulaeí",
1 knihu "Stféroidický výpočet azimutů a vzdáleností", 1 svazek
"Rů'zné", t1edy 34 knihy velkého formátu o 17.000 stránkách
a 2 svazky.

Výtažek z celého operátru tvoří t. zv. zápisník o směrech,
kterýž až na místopis trigonometrických bodů obsahuje všeehny
údaje, jich se týkající.

Výsledky triangulace nejsou publikovány.
Zápisník o směrech s10užil také ke generá1ní kontrole vý-

počtů změn směrů pro zohrazení v rovině, oprav směrů z vy-
rovnání, pra.voúhlých i zeměpisných souřadnic, meridiánových
konvergencí, skreslení délkového, délek stran, jižníků a azi-
mutů. Nyní se ho používá k vyhledávání potřebných triangu-
la,čních dat, takže vlastní triangula,ční operát zůstává již v klidu.

*) Ladví (Ďáblíce) jest bod v obvodu vojenské, střelnice a mimo
to pro řečené účely zdá se býti lepší "Džbán" nežli Ďáblice.
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Tabulka II.

Srovnávací tabulka vídeňských astronomických údajů s údaji
geodetickými vídeňskými a nov)Tmi českoslov8IlJskými.

!1 'f't .:lAt, 2
~ Rozdíly šířek Jména Rozdílyazlmutů Rozdíly
~ astronomických trigonometrických bodů astronomických.:l AI> 2
'O a geodetických a geodetických _
Il; . I I I zVět.!zmen.

vídeň. nových I 1 I 2 vídeň. I nových šené šené

J + 1'33" + 1'33,,1 Dyleú 41 Český les 81 - 9'75" - 9'87,,110'12,,1 ~

2 - 3'74" ._- 3'74" Čerchov 5t Český les 81 - 9'99" -10'94"110'95" -
" I3 - 4'60" - 4'59" Velký Javor 61 Doubrava 71.1-12'36" -12'57"1 0'21"1 -

4 ~ 1'74" - 1'74' Doubrava 71. Český les 81- 8'60" - 8'58"1 ~ 0'02"

5 -- 0'09" - 0'09" Český les 81 Dyleú 41 ;- 9'63" - 9'74"1 O'U" -

6 ! - l'U" - l'U"'! Čeboú 91 Dyleú 41 - 5'16"1- 5'24"10'08" -

'7 + 1'56" + 1'56"1 Džbán 101 Bernstein 111 ,- 7'16" -7'4.4"10'2.8." -

8 -1'99" - 1'99" I Bernstein 111 Džbán 10t '+ 3'52"+ 3'52" ~ -

9 + 2'56" + 2'56"1
1

Milešovka 131 Bernstein 111 - 8'07,,1- 8'43"10'36,,1 -

10 -1'65" .- 1'65"1 Sn~žník 141 Bezděz 171 - 5'87"'- 6'16"1 0'29"1-

~~+ ~'8"+ 218' II ~:::::\~:' M::::::-'::' 1=':::::: = 1::::1~~::I~:
13 + 1-70' + 1'70"1 Bezděz 171 Ještěd lG1 1\-10'36"1-10'53"1 0'17"1 ~

Ladví I14 + 1'02" + 1'02" (Ďáblice) 18t Bezděz 171 1- 6'58" - 6'94" 0'36" ~
15 + 2'86" + 2'86"1Studeny' vrch 191 zahořanskÝ

1

,I~ 7'84' - 7'45" - 0'39"
vrch 261 I I

16 -+- 0'60" + 0'60" .Brno 201 Džbán 101 - 5'3í"l- 4'65" - 0'72"

17 - 3'33" - 3'33"1' Tok 211 Zahoř. vrch 261 - 6'58"1- 6'40"1 - 0'18"

18 - 2'26" - 2'26"'[ Volyňský Zahoř. vrch 261 - 5'43"1- 5'41"1- 10'02"vrch 221 I
19 + 0'51" + O'51"! Boubín 231 Volyňský ~ 354" - 3'35" 0'19'vrch 221 --
20 + 0'79" + 0'80' Kleť 241

21 -1'18" -1'17" Vel. Kamýk 251

221- 4'13" - 4'13" Zahořanský
vrch 261

23 + 0'06" + 0'06" Mezi vraty 271 Zahoř. vrch 261 - 6'14" -- 5'79"

24 + 2'75" + 2'75"1 Pecný 281 1 Vysoká 351 ~ 3'90,,1- 3'71"

25 ~ 1'59" - 1'59"1 Sadská 291 Vysoká 351 - 6'29,,1- 6'00"
I

26 ~ 3'00" ~ 3'00'1

Azimut nebyl měřen

Volyú. vrch 221 ,- 8'53"i- 8'32"1 - 0'21"

Volyú. vrch 221 - 5'17" - 5'14" - 0'03"

- 0'35"

- 0'19"

- 10'29"
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I .:1'Pl
12 I Rozdíly šířek
>~ astronomických
"O! a geodetických0-<1 __
_ I vídeň, I nových

27 šířka n~měřena I
2H + 1'91"[ + 1'90"1

29 + 4'80" + 4'80"1

30 + 4-76" + 4'76"1 Melechov 361

31 - 2'54" - 2-54" Svidník 371

32 + 0'45" + 0-45" Větrník 381

33 + 2-96"1 + 2'96' I
34 - 0-74" - 0-74"1

35 - 2'29" - 2'29"1

36 + 2'02" +2'02" Blažkov 421
I

37 + 1'89" +- 1'88"1 Spálava 441

38,1,1+ 4'14" + 4'13"1 Králický

I

Sněžník 481
39 li - 2'29" - 2'31" Ambrožný 531

4011- 0-16'" ~ 0-18,,1 Hora
Mařenka 55l

41 -- 4'15" - 4'17"1 Rapotice 631

42 - 4'61" - 4'61" Spittelmais 841

Jména
trigonometrických bodů

Sněžka 311
Kunětická
hora 341

Vysoká 351

Kohout 391
Markův

kámen 401
Špičák 411

45 + 2'7 " + 3'2 "I Nagy hegy 2171

,I

Ladví
(Dáblice) 161
Vysoká 351

Sadská 291

Větrník 381
Markův

kámen 401
Větrník 381

I Blažkov 421

Ambrožný 531

Paseky 451

Deštná 471

Blažkov 421

Ambrožný 531

Děvín 901

Rapotice 631

Děvín 901

Rapotice 631
Zapsoňskij
verch 2151

•.L11, '2 -

Rozdíly azimutů Rozdíly
astronomických A A" 2

a geodetických ----
zvětw jzmen-

vídeň. I nových šené, šené
'I II 1
I Byl měřen rozdíl A), délek z)

- 9'36"1-- 8'92"1'1 - 1°-44"
- 7.22",- 6'93", - 0'29'

Azimut nebyl měřen

-11-39"1-10'66"11 - \0'73"

-10-25,,1- 9'06"j: - 1'19"

-10'88,,1- 9'87"1'1 - kOl"
-14'[)4" --12'84"11 - 1'70"

-11'86" -10-65" - 1'21"

1-11'25"1-12'28" 1'03' -- '

-13-44" -11'57" - 11'87'

:- 6'19" - 4'99' I - 11-20"

- 7'15" - 6'23" - 0'92'
I

1

- 9'36" - 892' - 0'44"

- 2'19" + 0'31" - 2'ó(}"

1- 1'75" - 5'26" 3'51"1 -

- 1-41"1- 2'25" 0-84" -

1- 7'97" -14'88" 6'91" -
I

I I

z) Astronomický rozdíl zeměpisných délek nSněžka--
Ďáblice"
geodeticKÝ rozdíl definitivních délek nSněžka-
Dáblice" -

Přepočítaná astronomická délka nDáblice" _
definitivní geodetická délka nDáblice" _

rozdil _

AAg= 1° 16' 32-1439"
-5'8339"

AA = 32° 07' 41l-095"
Ag= 32° 07' 56-1077"

.:1 Ag= - 13-0127"
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Tabulka III.
Srovnávací tabulka pražlských astronomických údajů z r, 1927
s údaji geodetickými vídeňskými i novými čes<koslovenskými.

II A'PI AA1, g
Rozdíly

~ I Rozdíly šířek Jména Rozd!ly azimutů
'i5 i astronomických trigonometrických bodů astronomických dA1,2
'O il a geodetických a geodetických -----
Il.;- ~vět; Iz~e,!-

II vídeň, I nových 1 I 2 vídeň, I nových sene sene

1 +1'8" +2'2" Popričnij verch Makovica 2181 - 4'19" -11'34' 7'15" --2131

2 -0'2" +0'2" Putka Chomec Nagy hegy 2171 - 6'28" -12'70" 6'42"2141 -

3 + 1'1" + 1'5" Zapsoňskij verch Beregynagyhegy 6,47" 12'02" )";'55" -2151 2161 - - .)

4 -0'5" - Beregy nagyhegy Zapsoňskij verch _ 5'39" 10-94" 5-55" -~161 2151 -

5 + 1'4" +1'9" Nagy hegy 2171 Putka Chomec - 6'68" -13'08" 6'40"2141 -

6 +1'2" + 1'7" Makovice 2181 Popričnij verch _ 2'52" 9,65' 7'13" -
Polonina runa

2131 -
7 +5'9" +6'3" 2191 Ravka 2121 - 6'75" -15'01" 8'26" -

8 - - Ravka 2121 Polonina runa - 1'02" - 9'33' 8'31"2191 -

9 +3-4" +3'9" Stoj 2231 Polonina runa - 3'93" -11'14" 7'21"2191 -
10 +3'6" +4'1" Ostrij verch 2241 Stoj 2231 -12'48" -19'53" 7'05" -

11 +5'3" - +5'7" Širokij verch Ostrij verch 2241 - 1'01" -- 6'31" 5'30" -2251
12 - -- Feny8hegy 2291 Širokij verch -10'64" -15 31" 4'67" -2251
13 +2'0" + 2-5" Menčul 2301 Kamionka 2311 - 5,21" -11'45" 6'24" -

14 + 7'2" + 7-7" Kamionka 2311 Menčul 2301 + 0'26" - 6'01" 6'27" -

15 - - Sivula 2321 Kamionka 2311 + 0'06" - 6'60" 6'66" -

16 + 7-1" +7'6" Bližnica 2331 Menčul 2301 + 1'59" - 3'21" 4'80" -

17 +6'1" +6'6" Pop Ivan 2341 Bližnica 2331 - 7'64/' -11'68" 4'04" -

18 + 8'7" +9'3" Čorná hora 2371 Bližnica 2331 + 1'11" - 2'43" 3'54" -

Tabulka IV,
Srovnávací tabulka geodetických pruských údajů ,s geodetic-

kými údaji vídeňskými i novými československými.

111+ 1'30,,1+ 1-30"I Sněžka IKrálický sněžník1j-10'42,,1- 9'49"11- 1°'93"

211+- 1'43" + 1'42" Králický Sněžník Biskupský vrch i- 9'40" - 7'74"1 - 1'66"

3i +- 1'49" + 1'47" Biskupský vrch Hůrky ,- 7'98" - 6'36" - 1'62"

41;+ 1'54" + 1'53", Hůrky Ráj 1- 4'38" - 5 80" 1'42" -+157" + 157'11 Raj - II·· .
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Co hlavní počtářské pomúcky pH triangula,čních výpo,č-
tech slouží: 1. Tabulky pro převod zeměpisných šířek a délek
(ji a A- na sférické šířky U a V na Gaussově kouli nebo naopak.
2. Tahulky pro př,evodpwjekčních šířek Š na T vzdálenosti od
vrcholu kužg,le neh naopak a pro vyhledávání koeficientů dél-
kového i směrového skreslení. 3. Tabulky dvanáctimistních
hodnot fUlnk'Cisinů, cosinů a tangent. 4. Projekční diagramy od
Ing. Jos. Křováka,. 5. Centrační diagramy od Ing. V. Kolomaz-
níka. 6. Desítimístné, případně osmimístné logaritmické tabulky
trigonome,trických funkcí. 7. PočítaCÍ stroje 16 až 24 místné.

Pomůcky 1. až 5. nebyly ještě wzmnoženy.
K účelu snazšího převodu zeměpisných souřadnic (ji a A-

na pra,voúhlé ,souřadnice X a Y nebo naopak, a výpočtu meridiá-
nových konvergencí nebo jiných údajů interpolací, připravují
se v triangulační kanceláří tabulky, jež budou sestaveny podle
pravoúhlých souřadnic pro každý deSlát)T kilometr, t. j. pro
každý roh triangula,čních listů, ležících na lizemí Československé
republiky.

,Zeměpisné souřadnice a meridiánové konvergence rohů
listů katastrální ma,py (1250 X 1000 m) budou po'stupně počítány
až při provádění katastrálního základního nebo nového měření.

XXIV. D o s lov. Základní trigonometrická síť, jež obsa"
huje 268 trigonometrických bodů, 456 tro1júhelníků a 1446
směrů, jeSlt součástí českoslovtenské jednotné sítě trigonometriic-
kých bodů, o níž mluví § 10, 1. ,odsta,vec katastrálního zákona,
a na· níž jsou ve smyslu ustanovení § 44 téhož zákona povinny
soudy, úřady a orgány připojovati všechny jimi pr'o:váděné po-
drobné triangulace. Tuto jednotnou síť dále buduje triangulační
kancelárř ministerstva, finan~í.

Až dosud bylo pořízeno asi 170 trigonometrických bodů
II. řádu, 280 III. řádu, 460 IV. řádu a asi 200 bodů podrobné
triangulace, tedy celkem asi 1110 trigonometrických bodŮ' m~ffilo
body základní sítě. Většina těchtio' bodů nalézá se na Slo·y'ensku.

Vodi'tkem při tom jest zásada, aby sítě až do IV. řádu,
připojené na body vyššich řádů, tvořily samy pro sebe síť,
pokud možno rovnostranných trojúhelníků, aby do triangu-
lace byly pojaty všechny starší body katas,trálni, vojenské
nebo jiné triangulace a, aby bylo možno všech trigonometric-
kých bodů snadno používati pro další podrobné triangulace.

Vybud,o,váním nové českoslo'Hmské základní sítě trigono-
metrických bodů již v pn;Jém desítiletí trvání Ceskoslovenské
republiky na rozsáhlém jejím území byla opětovně prokázána
neodborníky mnohdy v pochybnost uváděná zdatnost a poho-
tOV';)st československých zeměměřičů, a položen bezpečný zá-
klad pro jejich další práce, které bude mo'žno prováděti zajisté
již jednotně a, cílev'ědomě. Jes,t jen třeba. aby všichni kolegové
svojí tradičně svědomitou a pilnou prací účinně pomáhali do-
budovalti ještě také československou jednotnou síť trigono-
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metrických bodú, stali se spolutvluci nezbytných základú pro
podrobné '"'Yměřování nebo mapování a přispěli tím zároveň
k zdárnému vývinu naší mladé republiky po stránce země-
měřického pokroku.

RéSlltné: L e r é s e a u fo n dam e n t alt c h é c o s lov a q u e
des p o i n t str i g o n o m é t l' i q u e s, s e s b a s e s g é o d é s i q u e s
e t 1are p r é sen t a t i o n. Le territoire de la République Tchécoslova-
que n'a pas en jusqu'a la subversion en 1918 aucun réseau unique de
triangulation: ils ont existé le réseau militaire de lel" ordre et les réseaux
cadastraux d'une provenance et précision différente. Un réseau unique
a été construit par le Bureau de triangulation du ministere des finances
en 1920-27 par l'établissenient d'un nouveau réseau en Moravie, en
Silésie, en Hlučínsko et en Slovaquie en le réliant avec le réseau par-
fait de la Bohéme et de la Russie Souscarpatique.

La stabilisation des points de réseau est éxécutée parfaitement et
protégée par Ia loi respective. Pour la signalisation on a utilisé des con-
structions fermes d'un type propre. Les observations des angles ont été
exécutées a l'aide des théodolites excellents par la méthode de Schreiber
sur tou s les points de la partie nouvelle de réseau et sur les points de
contact avec le réseau militaire accepté.

La compensation du réseau fondamental a été exécutée ďapres
les directions dans le plan de représentation de laprojection cónique
générale par la méthode des moindres carrés et cela en deux parties: la
partie princip ale, contenant 559 équations normales indépendement, et
la seconde, plus petite partie, contenant 87 équations normales, dépen-
dantes des angles fermes du périmetre. Les équations norma les ont été
résolues pal' l'adjonction successive a l'aide d'une méthode spéciale de
l'auteur.

Comme l'ellipsoi'de de référence on a choisi l'ellipsoide de Bessel
et comme le méridien d'origine celui de Ferro. On a maintenu l'ancien
systeme sexagésimal pour la division des angles.

L'ellipsOi'de de Bessel fut représenté conformément sur le globe de
Gauss, diminué par rapport a la deformation de la représentation et dont
le póle Nord fut dépIacé d'un angle constant le Iong de la projection du
méridien 42" 30' en direction vers la République Tchécoslovaque.

Le globe de Gauss ainsi amoindri fut représenté conformément sur
le cóne tangentieI d'apres la parallele 78° 30'. Le sommet du cóne deve-
loppé en plan forme l'origine du systeme des coordonnées rectangulaires,
l'axe X étant formée par la projection du méridien 42° 30', l'axe Y par
la verticaIe érigée dans l'origine a l'axe X. Toute la République Tchéco-
slovaque est située donc dans le lel" cadr3,n.

De suite l'auteur s'occupe de la division, de l'arrangement et de
l'ajustement des feuil1es fondamentales de triangulation et des sections
de la carte cadastraIe.

Les dimensions, l'orientation et la situation de nouvea,u réseau
furent déterminées sur base des données géodésiques des points identi-
ques, du réseau militaire de 1"" ordre en Bohéme. Les bases ultérieure-
ment mesurées, dont trois se trouvent sur le territoire de la République,
ne furent pas prises dans la compensation des directions, n'ayant pas
servi que pour le contróle.

Sur les tableaux respectifs 1. a IV. on a procédé a la comparaison
des coordonnées planes des points identiques de réseau militaire lel" or-
dre, aussi-bien que des données astronomiques avec les données géodési-
ques anciennes et nouvelles. A la fin, I'auteur fait mention sur le contenu
de l'oeuvre de triangulation et sur les moyens des calculs pour récapituler
dans l'épilogue les travaux exécutes jusqu'a présent dans le réseau de
Jel' a Veme orrlre.
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KU TŘICETILETÉMU VÝRočí ZEMĚMĚŘICSKÉHO
STUDIA.

Staré katastrálné plány vykonaly veliký úkol. Byly geo-
metrickým dokumentem velikého díla dobře pojatého, organiso-
vaného a provedeného.

Jen sprá,vné organisaci a metodě se podařilo, že v teh-
dejš,ích dobách bylo možno uskutečniti do podrobností díla tak
ohromného rozsahu a dílo toto do důsledků dokončiti. V žádném
jiném státě v tomto rozsahu se to nepodařilo. Pro tu dobu bylo
to dílo zdařilé a uspokojivé.

Leč hospodářský a, technický vývoj nové doby rychle po-
kračoval a kladl na, geometrické základy pro technická podni-
kání nové veliké požadavky. Zahájeny byly nové technické
podniky velikého stylu, jako výstavba, komunika,cí, silnic a
zvláště železnic, úpra.va toků, a řek. Pokročilým hospodářstvím,
industrialisací a obchodem jevila. se nutnou výsta.vba obcí a
mě8t, aby hověla novodobým požadavkům techniky a hygieny.

Pro tyto požadavky, při velmi rychle stoupající ceně půdy
zvláště ve významných 'obcích a ,,'tJ městech dosavadní geome-
trické základy, totiž katastrálné plány vyhotovené grafickou
metodou měřického s,talu, nedosta,čovaly.

Bylo nutno zhotoviti plány geometricky správné na přes-
ném matematickém základě, by každý potřebný bod byl mate-
ma.t.icky vyjádřen. Tomu hověla metoda číselná s přímo měře-
nými údaji, metoda polygonálná či teodolitová.

Tato metoda byla sestavena velmi zda.řile panem A.
B r o c h e m, ředitelem triagulační a početní kanceláře v Vídni,
v "Polygonálnou-teodolitovou instrukci" vydanou 1. 1887. Uve-
dená instrukce žádala přesné důsledně matematicky vypravené
dUo od t,rigonometrické triangulace až do analytického výpočtu
ploch, které jedině podávalo záruku přesně provedeného a ná-
ležitě ověřeného· plánu.

ZáJhy se uká,zalo, že pro tent,o nový technický podn:k se
nedostává dos,tatek vysokoškolsky připraveného dorostu .. Ne-
stačilo se jako při grafické metodě stolu měřického s personálem
s průpravou středoškolskou, neb odbomých škol a dále v úřadě
vzdělávaným. Jevila se nutnost personálu technického vysoko-
školsky vzdělaného, mělo-li se pracovati s úspěchem.

Leč tehdy byli na technikách v tomto směru vzděláváni
jen stavební inženýři, jichž odborné studium pětileté bylo velmi
obsáhlé. Zkoušení ahsolventi tohoto studia byli vyhledáváni pro
práce st,avebně inženýrsk~ a tak pro službu státně zeměmě-
řickou nebylo dorostu.

Proto byl stát nucen připraviti pro tuto s.pecielní službu
odborně vzdělaný dorost zvláštním studiem na vysoké škole
technické. .

Po příslušných úvahách o požadavcích na vzdělání, mož-

1928/168



nost. finančních nákladů a, z toho plynoucí hospodárnost doby
studijní pro omezenou 'tehdy působnost stá,tní služby katastrálné
a brzké získání potřebných absolventů bylo rozhodnuto, zřídíti
na vysokých školách technických uěebné běhy (kursy) ku ,-lzdě-
lání zeměměřičů s odbornou státní zkouškou.

Příslušné ministerské nařízení o tomto studiu bylo vydáno
dne 4. září 1897.

Na zdejší české vysoké škole technické bylo pracováno
ihned po zařízení školy ku zavedení tohoto studia.

Ve sboru profesorském české vysoké školy technické
v Brně dne 28. únma 1900 bylo usneseno, žádat,i za zřízení
zeměměříckého studia, na této vysoké škole. '

Výnosem ze dne 19. srpna 1900, č. 13.481 bylo vyhověno
zmíněnému usnesení a zřízen byl na české technice v Bmě
učebný běh ke vzdělání zeměměřičů se studiem č.tyřsemestrovým
a jednou státní zkouškou. Přičleněn byl odboru stavebního inženýrství.

První zkušební komise byla složena takto: Prof. Ing. Jos.
L í č k a, jako, př'edseda, Ing. Ant. Han a m a n, jako místopřed-
sed a, pánové Josef B o u b e 1a, Josef Ma šek a Hanuš Mel í-
c h a r. členové komLse.

První státní zkouška se konala 12. července 1902.
Ze statistiky jest uvésti nás,ledující údaje:
Stud. rok 1. ročník II. ročník
1900/01 5 O
1901/02 14 6
1902/03 18 11
1903/04 26 17
1904/05 36 21
1905/06 20 26
1906/07 43 23
1907/08 35 29
1908/09 42 29
1909/10 29 34
1910/11 35 20
1911/12 24 25
1912/13 16 20
1913/14 21 15
1914/15 11 5
1915/16 1 5
1916/17 2 O
1917/18 13 9
1918/19 21 13
1919/20 11 18
(920/21 6 9
1921/22 5 6
1922/23 8 8
1923/24 21 9
1924/25 50 18
1925/26 60 45
1~6~7 60 42

Celkem: 633 4G3

Státní zkoušku
složilo celkem

O
3
11
11
15
22
21
13
8
18
14
9

12
10
1
3
1
5
G
10
14
14
2
4
4
6
10
247,
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t. j. státní zkoušku složilo celkem 39% nastoupivších po-
sluchačů.

Studium toto vykonalo svoji úlohu. Odchovalo řadu ab-
solventu, kteří se dobře •uplatnili nejen ve služhě evidenee
katastru daně pozemkové, pro kterou hylo vlastně studium
upraveno, ale též i v různé praiXi technické.

Mnozí páni ahsolventi zaujímají vedoucí místa a ve služ-
bách technických vykonali pozoruhodné práce.

S vývojem techniky rostly i studijní požada.vky. Proto
přípisem ze dne 17. srpna 1908 žádalo tehdejší ministerstvo vy-
učov'ání ve smyslu usnesení "Stálé delegace V. rakouského
sjezdu inženýrů-architektů" vysoké školy technické' o návrh na
rozšíření geodetického studia. Příslušná komise zanášela se
studiem této důležité otázky.

Konkretní návrh na rozšíření studia a jeho odbomé vy-
pravení se studijní osnovou a příslušnými disposicemi byl odtud
vypracován ?a referátu podepsaného v roce 1911 a, předložen
byl po schválení zdejšího sboru profesorského tehdejŠiÍmu
ministerstvu kultu a vyučování ku projednánÍ.

Záležitost vybud:ování zeměměřického studia. byla. dále
sledována. zdej'ší vysokou školou a prodělala dle daných poměrů
řadu obměn.

Výsledkem jest zI-ízení odboru zeměměřického inženýrství
ve smyslu zákona ze dne 14. července 1927, Sb. z. a n. Č. 115.
Dosaženo jest tím uceleného odboru inženýrského se dvěmi stát-
ními zkouškami a právem docílení hodnosti doktorské.

Jest tu dán základ k nové epoše v československém země-
měřictví a jeho daKmu vývoji s postupující technikou a správ-
ním stá.tním zařízením. Jest si jen přáti, by při nové intensitě
pracovní docílilo se očekávaných výsledkú ku prospěchu stavu,
vědy a státu.

Résumé: A li t r e n t i ě m e a n lil i v e r s a i r e d li C o li r s
g é o m et ri q li e a l'É c o leP o 1y tec hni q li etc h e q li e d e
Brn o. Le dévf,loppement des entrl;lprises tc·chniques u, mUlnifcsté l'insuffi-
sance des anciens plans cadastr::lux et de la méthode g-raphique du levé
cadastraI. Lu. méthode numérique ou directe, dite1:1, mét.hode polygonnle;
elle seule mét :l jours les nouvellux phns pour dive-rs projAts techniques
d'uccord au prix croissunt des immohiliers et vérifh ~uffisamment la
précision du levé et du plan.

Pour le nouveau procédé géométrique il fuJ!ut de préparer le per-
sonel par les études speciaux. O'cst pourquoi on établit les cours géo-
métriques attaehés aux Écoles Polytechniques. A l'École Pdytechnique
tchěque de Brno on a ouvert c·e cours des étude8 on 1900.

Au délai de 1900-1927 sont inserits 633 étudiants, dont 247 étu-
diants ont agréé le diplome du géométre j,ngénieur c'est a dire 39 p. c.

En 1908 on a pris en discussion d'approfondir les études ďaccord
au développement de la seience g'éodésique. En 1927 par la 10i du 14 juil-
let sont établis sur les Écoles polytechniques au licu des coms géométri-
ques les Écoles des ingenieurs-géomětres avec les études de G semestres,
;lvec 2 examens d'État et avec le grad du doctem.
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y Y Y I 'I'
ZEMEMERICKE STUDIUM NA CESKE VYSOKE
ŠKOLE TECHNICKÉ V PRAZE A ABSOLVENTI

PŘED TŘICETI LETY.
V desátém výročí našeho národního obrození a samo-

statností, v řadě oslavných jubileí, naskýtá se vzpomínka na
památný r10k 1898, kdy opustilo naši českou vysokou školu
technickou prvních osm absolventů tehdejšího "učebného běhu
pro zeměměřiče" a nebude bez zajímavosti sděliti podrobnosti
i poodhaliti clonu této nedávné minulosti.

Známo, že s pokrokem doby a důsledkem národohospo-
dářského rozvoje byly kladeny na kat'[ls1rální mapy nové a
vyšší požadavky, neboť nesloužilť pozemkový katastr jen pro
vyměření daně, a s ní spojených přirážek, nýbrž přikládán mu
byl stále rostoucí význam právní. Tehdejší rakouská v'láda
uznávala důležitost pozemkového kaltastru a jeho map; po-
znavši však také škodlivlé následky prací, prováděných v době
reambulace katastru i v období reklamačním, uvědomila si, že
tento důležitý obor správní služby nelze ovládati a vésti bez
sil s náležitiým ,odborným vzděláním; usoudila dále, že ani
dlouholetá služba praktická nemůže nahraditi odborné vzdělání
teo~etické, které je s to poskytnouti pouze vysoká, škola tech-
nická, na níž by bylo zeměměřické studium řádně vybaveno.

Tak dochází r. 1890 k zřízení oddělení "obecného" na
vysoké škole technické 'o, Praze, ve Lvově, Vídni a Štyrském
Hradci, které na př. na vysoké škole technické v Praze obsa-
horvalo obor kulturněAechnický a dotčený dvouletý učebný
běh pro zeměměřiče *).

Záhy na počátku studijního roku 1896/97 šířily se mezi
posluchači zprávy o výhodách zeměměřického povolání. Byla
to v pnoé řadě státní správa, kte,rá, jak shora podo1tčeno, měla
největší zájem na tom, aby technický dorost věnoval se studiu
zeměměřickému. Již tehdy znám byl v hlavních rysech později
na, středních ústavech publikovaný výnos bý\i. ministerstva
financí ze dne 19. června 1899, č. 30.754, kterým toto minister-
stvo slibovalo absolveíltům, vstoupivším do služeb eV'idence
katastru pozemkové daně, dosažení VIII. třídy hodnostní
(vrchni geometr 1. tř.) průměrně za 12 let, s přeskočením
tehdejší XI. třídy.

Avšak i ve službě zemské, státních i soukromých drah,
městských stav'2bních úřadů i v soukromých službách podni-
kání civilně-technického, u správ velkostatků, otv'íraly se
tehdejšímu absolventu zeměměřictví příznivé vyhlídky do bu-
doucna a poměrně brzká, hmotně zajiš'těná existence.

*) Ze název nebyl již původně vhodným způsobem volen, ukázalo
He později, a těžce se to pociťovalo po celá desítiletí. .1e nesporno, že
studium, ač. oficielně dvouleté, bylo studijní látkou tak přetíženo, že
ve skutečnosti trvalo daleko déle a slovem ,.kurs" nebyla naprosto
vystižena hodnota odborného vzdělání zeměměřiče.
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Z přednášejících pro f e s o r ú sluší s vděčností vzpomenouti:
1. Prof. Frant,iška M li II e r a Ct 21. řijna 1900), rektora

ve studijním roce 1896)97 a přednostu oddělení obecného,
prof. geodesie nižší a pro sférickou astronomii; 2. prof. Dra
Eduarda We y e r a Ct 23. července 19(3), pro mat,ematiku, 1.
a II. ročník,: 3. prof. Karla Pel z e (t 16. června 1908) pro
deskriptivni g30metrii s konstrukt. cvičením; 4. prof. Karla
VáJclava Zengra. ct 22. ledna 1908), pro fysiku (optiku); 5.
prof. Františka Novotného Ct 27. července 1918), pro
geodesii vyšší, rýsování situační a terénní; nauku o pozemko-
vém ka,.tastru a o knihách pozemkových, dále fotogrametrii a
pro praktická cvičení z nižší geodcsie; 6. prof. Dra Julia S t o-
k I a s y, pro hospodářství polní, produkce rostlinná; 7. prof. Dra
Františka F i e dle r a Ct 28. ledna 1925), pro právní a správní
vědu politickou, národní hospodářství, zákonodárství komasační
a meliora,ční a pro právo vodní. 8. Konečně prof. Ing. J. V.
H ráz s k é h o, jehož doporučené přednášky posluchačúm země-
měřictví o užití geodesie v technice zeměděl. byly velmi četně
navštěvovány, a jehož jména vzpomínáme vždy s úctou všude
tam, kde jednalo se o ochranu zájmú a podporu zeměměřického
stavu i v letech pozdějších.

p o s I uch a č i prvéhol ročníku byli:
Do š k á ř Josef ze Skuřiny v Čechách, t. č. měřický

vrchní rada zemského výboru v Praze.
K r e j car Alois .z Klenice v Čechách, t. č. měřický

·vrchní rada, Ing. Brno. Zemské finanční ředitelství.
Lukeš Josef z Peřimova v Čechách (stav a pobyt neznám).
lH a n d y s František z KoštěnÍc v Čechách, t. č. minister-

ský rada, Ing. Přednos.ta ústřední správy lwzemkového ka-
tastru v ministerstvu financí. Praha.

:M: ráz e k Karel z Litoměřic v Čechách, t. č. měřický
nda, Ing., v Č. Budějovicích.

N ci v á k Josef z Ořechové na Moravě, t. Č. mi"'řický
VI chní rada, Ing. Praha. Zemské fínanční ředitelství.

On d r á k Lambert z Kostník na Moravě, vrchní evid.
g8ometr; padl na podzim r. 1914.

Š i m o n Jaroslav z Mladé Boleslavi v Čechách, vrchní
evid. geometr; zemřel následkem ,1álečných útrap r. 1919.

Přednášky konaly se dílem v hlavní budově české tech-
niky na Karlově náměstí, dílem li "Helmú" ve Vodičkově ulici
a v najatých m'stnostech na "Moráni". Geodetické sbírky a
laboratoře, žel, nebyly tehdy ještě vybav18ny měřickými přístro1í
a pomúckami tak, jak by toho vyžadoval praktický a účelný vý-
cvik posluchačů, k němuž přidružoval se i nedostatek vhodných a
prc'storrl,)'ch místností ke konání cvičení.

Studium zeměměřické vymanilo se postupně z macešského
údělu, jehož se mu dostalo před třiceti lety, neboť usilovné
snahy celého stavu našly konečně pmozumění i v zákonodár-
ných kruzích, a odčiněna byla částečná křivda, když zákonem
ze dne 14. července 1927, č. 115 Sb. z. a n., bylo upraveno
tříleté studium zeměmětického inženýrství, což, doufám pevně,
bude jen prvou splátkou na velmi starý dluh.
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VZNIK A PocÁ'rKY SPOLKU CESKÝCH GEOMETRŮ.

V roce 1911 bylo nás jen několik, kteří jsme si umínili, že
se nám musí podařiti spojiti "šecky naše příslušníky z řad evi-
denčních, civilních, autonomních i železničních v jeden samo-
statný spolek českých geometrů, který by vydával odborný
časopis. Byly to tehdy neutěšené poměry příslušníků našich ve
službách obce pražské, které nás přímo nutily, abychom se vši-
chni soustředili ,-, pevnou a odborovou organisaci! Počátkem
roku 1912 obrátil jsem se na p. prof. dra Semeráda, o radu, ja-
l{)ýmzpůsobem bychom nejrychleji nový spolek českých geo-
metrů ustavíli a mohli co nejdříve vydávati odborný časopis.
S nevĚední ochotou a s opravdovým zájmem vyšel mi v zále-
žitost8lch obou p. prof. Dr. Semerád vstříc. Po několika, poradách,
kterých s,e zúčastnili mimo nás dvo,u, pp. prof. Ing. Petřík, prof.
Dr. Pantoflíček, Ing. Beneš a Ing. Poniatowský, ustaveno bylo
přípravné komité k založení spolku če1skýchgeometru.

V čelo tohoto přípravného komitétu postaven prof. Ing.
Petřík, dalšími členy jeho byli pp.: plOf. Dr. Semerád, prof. Dr.
Pantoflíček, Ing. Holub, aut. civ. geometr a předseda, Jednoty
aut. civ. geometrů, Ing. Karbus, vrchníevid. geometr a, předseda
Spolku evid.geometrů, Ing. Poniatowský, geometr státních drah,
zástupce železničních a já zástupce autonomních zeměměřičů.
Takto složené přípravné komité vypracovalo s urychlením sta-
novy, které byly z,adány a v brzku schváleny.

V říjnu roku 1912 rozeslána byla všem na,šim příslušníkům
tištěná provolání s výzvou o vstup do našeho nového spolku.
V lJrovoIání určen byl již den konání ustavující valné hromady
dne 8. prosince 1!H2.

Ustavující valná hromada konána byla za velmi četné
účasti v české technice na Karlově náměstí v Praze. Uvítáním
všech přítomných zahájil ji prof. Petřík a poukázal na důležitost
této novézeměměřické organisace. Na vyzvání prof. Petříka
podal jsem podrobný referát o působení přípravného komitétu a
nazna,čil úkoly nového našeho spolku následovně:

1. Vybudování studia technického pro zeměměřiče s ohle-
dem na novodobé požadavky, které se v jich rozsáhlé působno1sti
na ně kladou.

2. Úprava nařízení pro dosažení autorisace civilního země-
měřiče.

3. Úprava služebních poměrů a platů zeměměřičú zaměst-
naných ve službách státních, železničních a autonomních, jakož
i ve službách soukromých.

4. Vhodná organisa,ce vyměřovacích pmcí u úřadů státních,
automních a u velkých podniků za tím účelem, aby tyto práce
novodobým požadavkům vyhovovaly a staly se všeobecně pří-
stupnými.
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5. Zajištění soukromých prací civilním zeměměřičům.
6. Účelné řešení celé řady stavovských otázek.
Činnosti nového spolku přáli mnoho zdam za kolegy evi-

denční Ing. Karbus z Loun,za cívilní Ing. Holub z Plzně, za
autonomní Ing. Hořešovský z Prahy a za železniční Ing.
Prinke z Pra,hy. Pozdravné telegramy došly od českých kolegľl.
z Bělehradu a ze Záhřeba.

Z ustavující valné hromady zaslány byly pozdravné tele-
gramy pp. ministru Ing. Trnkovi, s'3kčnímu šéfovi Globočníkovi
a prof. Doležalovi do Vídně. Stavebnímu radovi O. Zh-'otskému,
který spolku našemu daroval na tehdejší poměry dosti veliký dar
500 K, byla podána telegrafická zpráva, že v této wsta,vujíeí
valné hromadě byl jmenován zakládajícím členem našeho spolku.

Při provedených volbách byli zvoleni: Předsedou prof.
P,etřík, místopředsedy Ing. Holub, aut. civ. geometr z Plzně a
Ing. Ka,rbus, vrchní evid. geometr z Loun, jednatelem Ing.
Doškai', vrch. evid. geometr z Prahy, pokladníkem Ing. Ponia-
towský, geometr státních drah z Prahy, redaktorem prof. Dr. Se-
merád z Brna a účetním Ing. Beneš, geoinetr města Prahy. Do
výboru zvoleni pánové: prof. Dr. Pantoflíček, Ing. Krčmáf, vrchní
a,grární geometr z Brna, Ing. Mátl, vrch. zemský geometr z Brna,
Ing. Novák, vrch. evid. geometr z Brna, Ing. Zeníšek, vrch. evid.
geometr ze Smíchova, Ing. Parýzek, aut. civ. geometr z Kladna,
Ing. Pa,šta, geometr st. drah z Prahy, Ing. Špitálský, aut. civ.
geometr a kult. technik z Německého Brodu a Ing. Ška.ch,
a:slsi,&tentciv. geometra.

Zprávu redakční komise podal její předseda a zvolený re-
daktor, prof. Dr. Semerád, který sdělil, že veškeré přípravné
práce k vydávání spolkového časopisu jsou vykonány, z ohl'3dľl
finančních ale není dosud mo'žno k vydávání íhned přikročit,i.
Pro členy stanoveno zápisné 2 K a roční příspěvek 8 K, pro
elévy a a,sístenty cív. geometrů snížen příspěvek na polovic. Zá-
věrem usta,vujíci valné hromady byl obsažný a velice vystižný
referát prof. Dra Semeráda O reformě studia zeměměřického, na
vysokých školá,ch technických.

Us,tavující valnou hromadu iakončil předseda výzvou, aby
všichni naši členové pro nový spolek usilovně pracovali, aby se
sta,l silnou organisací vš,ech příslušníků zeměměřickéhostavu.

Touto usta,vující valnou hromadou vešel spolek náš' v žívot!
Činnost spolku našeho ukázala se hned na, počá,tku velice

slibnou. Četnými předná,škami, jichž pořadateli byli pp.: prof.
Dr. Pantoflíček a Ing. Beneš a četným~ schůzemi pěstÚivalspolek
náš vzájemné styky svých čbnů. Há,jil hned od počátku zájmy
našich členľl.a· četnými pamětními spísy uplatňoval svľl.jvliv na
různých místech.

Vydávání časopisu naráželo na počátku na finanční stav
našeho spolku a proto hned po valné hromadě vyjednával spolek
náš se Spolkem architektľl. a inženýru Úlvydá,vání přHohy k Tech-
nickému obzoru Spolku architektľl. a inž. v král. Českém. Jed-
náni toto nevedlo k cíli, jelikož většina našich členľl.v'e výboru
spolku vyslovila se pro vydávání samostatného časopisu.
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Finanční obtíže byly překonány a v březnu r. 1913 vyšlo
prvé čílSlo našeho odborného časopisu.

Hned nato navázány byly styky s kolegy: Ing. Bašem
v Sarajevě, který jmenován mls'tním jednatelem pro Bosnu a
Hercegovinu, s Ing. Richtrem v Bělehmdě, jemuž, svěřeno jedna-
telství pro Srbsko a s Ing. Slezák8m ve Vídni, který tuto' funkci
obdržel pro Rakousko. Všichni tři uvedeni kolegové měli za
úkol, aby hleděli v našem spolku s,oustřediti kolegy mimo. zemí
koruny české působící. úkolu t,omu plně dostáli.

Hned po us,tavení věnoval spolek péči našemu dorostu a
v roce 1913 usta,vena odbočka, "Spolek poslucha,čů zeměměřictví
na vysoké škole technické v Praze", která obdržela, do vínku
od .sta,vebního rady Ing. O.Život'ského ve Vídni 500 korun.

V témže roce ustavena byla čilá a energická odbočka na-
šeho spolku v Brně.

Zajímati bude každého z nás, že ke konci roku 1913 měl
spolek náš 324 členů, z čehož připadlo na odbočku v Brně
99 členů a. na Spolek posluchačů zeměměřictví 22 členů.

Z uvedeného celkového, počtu 324 členu bylo 65 evi-
denčních geometrů, 39 evidenčních elévů, 80 civ. geometrů,
58 asistentů civ. geometrů, 18 autonomních geometrů, 13 geo-
metrů státnich drah, 8 geometrů působících v různých službách,
22 posluchačů zeměměřictví, 5 profesorů technik a 16 geometrů
agrámích operací.

V roce 1914 obrá>til se spolek ná,š na. profesorské sbory
českých technik v Praze a v Brně se žádostí o rozšíření' studia
zeměměřického. Přípisem ze dne 14. července 1914 odpověděla
brněnská technika spolku našemu, že tamější sbor profesorský ve
své schůzi, konané dne 24. června 1914, usnesl se podporovati
jeho žádost a že již v r. 1912 vypracoval návrh na zřízení s a mo-
s t a t n é h o o d bor u z.e m ě měř i c k é h o in žen Ý r s tví, na
který ministerstvo· kultu a vyučování nepřistoupilo. V připise
slibuje tehdejší rektor, prof. Ing. Smrček, že návrh bude
opakován.

Po vypuknutí světové války byl nucen spolek náš jako
všecky ostatní odborné spolky omezit,i činnost na míru nejmenší.

Pokud se nám podařilo zjistit nagtoupilo· službu vojenskou
celkem asi 178 našich členů, z čehož připadalo na členy z Čech
asi 103, z Moravy, Slezska a z Vídně 75.

O činnosti našeho spolku po převratu není třeba se zmi-
ňovati, podotýkám. jen, že název jeho změněn na Spolek česko-
slovenských zeměměřičů.

Navrátivší se klidné doby umožnily mu věnovati se' zase
plně .spolko,vým 'záležitostem a pravidelnému vydáváni odbor-
ného časopisu, jehož zprávami jsou všichni naši členové o všem,
stavu našeho se .týkajícím, informováni. Každý z nás, má jistě na
paměti zápas o přiznání stavovského titulu inženýrského (Ing.)
našim členům, svízelný a dosud nedokončený boj o prohloubení
studia našeho v samostatný odbor osmisemestroviý, o vyřaz,ení
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našich kolegů u obce pražské sloužících ze statu úředníků sta-
vebních (středoškolských) a zařazení jich mezi technické úřed-
níky-geometry, o systemisaci míst zeměměřických ve všech vl(3-

řejných službách atd.
Dík o bez ř e t n é 11l u, e n e r g i c k é m u, cíl e věd 0-

mému vedení našeho dlouholetého předsedy
pro f. P e tří k a d o p r a c o Vi a I s e s p o I e k náš při ř e-
š e n í ú k o I ů u I o žen Ý c h m u u s t a v ují c í val n o u h r 0-
m a d o u s I u š n Ý c h ú s p ě c h ů. Z a VI Š e c k y ú s p ě c h y
jsme vděčni našemu milému předsedovi a jsme
j i s t i, ž e z a j e h o v e den í s p I ním e pro g r a m náš
ú p In ě.

Spolek náš čeká ale ještě mnoho práce! Technický pokrok
otevírá měřickému inženýrovi nové úkoly! Široký obor jeho pů-
sobnosti pos,ta,vil jej již nyní na roveň ostatním technikům!
Úspěchů není možno se jinak dopracovati než všeobecnou orga-
nisací všech českých zeměměřiču!

'Žádám proto všecky příslušníky našeho stavu, aby společ-
nou prací v našem spolku se přičinili nej'en k povznesení celku~
ale i jednotlivců a přeji další činnosti našeho spolku mnoho
zdam.

Résumé: L'U n i o n des g é o m e t r e s t c h e q u e s. L'auteur se
souvient de la situation défavorable, de l'état de géometre, qui a causé
la fondation de I'Union des géometres tchěques a Prague le 8/12 1912.
L'Union fut érrigée par les éfforts des quelques géometres, occuppés dans
les différents bureaux ďEtat, de service du Royaume Tchěque, de la
Moravie, meme des collégues dans les fonctions privées, sous l'appui des
professeurs des écoles techniques supérieures (M. M. Petřík, Semerád
et Pantoflíček). Elle a eu pour but ďassocier tous les géometres tchéques
afin de défendre les interets communs, comme p. e.: de reformer l'en-
seignement a l'école technique supérieure, ďorganiser les fonctions de
géometre dans le service officiel de reglementer les travaux de mesurage
des géometres privés, ďéditer le journal professionel ect. L'Union
accomplie son programme pas a pas avec M. Petřík en tete, qui en est
le président a partir de la fondation. Grace aux éfforts de M. Semerád,
I'Union publie son journal Zeměměřičský Věstník depuis du mois de
mars 1913.
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ZE VZPOMÍNEK STARÉHO GEOMETRA.
Cesta do pekla je dlážděna samými dobrými předsevze-

tími a nejlepšímí úmysly. Často jsem to slýchával, ale nevěřil
tomu. Až jsem se přesvědčil. Svatosvatě jsem si předsevzal, že
už dám péru pokoj, že už jak,o je toho dost, a, že všecko má
svůj konec. A tu máš čerte kropáČ ... Přijde "býY'alý podřízený"
(ovšem "podřízený" před asi 20 roky), abych jako něco na,psal
do památníku. Něco ze sVlýchvzpomínek a zkušeností katastrá,l-
ních. A pevné předsevzetí mizelo až zmizelo. Ovšem se také
říká, že výminka potvrzuje pravídlo. Proto spoléhám, že mi
tato ,-Iýminka bude laskavě odpuštěna, snad také proto, že týká
se - mínulosti.

Bylo to o prázdliinách roku 1871, když jedné krásné ne-
děle, kdy jsme po deváté mši sv. rokovali na náměstí rodného
mého města s děvčaty o odpoledním výletu "Sokola", byl jsem
překvapen poselstvím, že se mám dostavit k panu inženýro,-d
K. Nezna,l jsem pana ínženýra, ale ochotně jsem se odebral do
jeho kanceláře. Byl jsem tam překvapen zprávou, že jeho pan
adjunkt R. byl jmenován geometrem (pan inženýr K. byl, jak
jsem pak seznal, také geometrem, ale říkalo se mu inženlýr)
a že má místo něho přijmouti výpomocnou sílu, pro kteréž
místo jsem mu byl odporučen panem starostou. Plat 1 zl. denně .
.JelikoiŽ bylo lékaři rozhodnuto, že musím další studia na
technice pověsiti na hřebík, p,rotože bych byl bezpečně násled-
kem Y'elkého blahobytu vystudoval souchotiny, bylo mi sdě-
lení to ,-telmi vítaným. Zepta,l jsem se z opatrnosti, jakou práci
bych měl konati. Když pak jsem sezna,l, že nejde o pouhé opi-
sování, nýbrž o mapy atd., byl jsem mile překvapen. S ujiště-
ním, že bude mi den nastoupení služby oznámen, uháněl jsem
k rodičům, abych jim oznámil nastávající obrat v mém životě.
Oslaven byl tento den na odpoledním výletu "Sokola". Službu
jsem nastoupil 27. října 1871, což bylo oslaveno v předvečer
při loučení pana adjunkta, nyní geometra č,i inženýra 11., jenž
se ubíral do Chrudimi. . ..

Nastoupil jsem a pracoval s plnou chutí a horlivostí.
Práce se mi líbila a· těšila mně. Jen bych byl hrozně rád b)'Yal
o mnohiých věcech poučen. Ale pa.Ii šéf byl nemluva. a· na mé
dotazy odpovídal, že je na to' dost času. Zato koupil jsem si
knihu- "Lemoch's praktischeGeůmetrie", kterou jsem pilně
louskal a nikomu se nepochlubiv, nalezl vysvětlení a poučení.
Pracoval jsem s chutí a jak můj pan šéf, tak i přijíždějící
"škodná" (pan inspektor), byli se mnou spokojeni. Bez malé
chmury se to ovšem neobešlo. Pan šéf za letní práce poznal
v jedné obci, kde měřil, ,- jednom dvoře sličnou guvernantku,
která s rodinou majitele. dvotra dojížděla k nám do města do
zábav. Kamarádům se líbila a usnesU se, že "pana inženýra
nepustí k vodě". Chtě nechtě musil jseÍnpomáhat, nepomýšleje
na služební následky, které se dostavily. Bylo po chvále, místo
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slov uznání sem tam nějaký rýpanec, jinak nic. Snášel jsem to
trpělivě a často jsme měli z toho mezi kamarády legraci.

Blížilo se jaro a s ním polní práce. Ale přišlo milé pře-
h-1apení. Ferman "s hůry", že vypisují se místa "technických
diuruistů" s denním platem 1 zl. 50 kr., kteří, osvědčí-li se,
mohou býti jmenováni geometry. Bylo mi, jako bych vyhrál
v lotince temo. Ihned jsem napsal žádost a nesl ji na hejtman-
ství, kde musela býti podána. Šel jsem vesele, ale smutně jsem
se vracel. Bylo to nedlouho po pádu mínisterstva Hohenwartova.
Pan ,okresní hejtman přijal mne velmi nemilostivě a řekl mi,
že jsem si mohl ušetřiti peníze za kolky, protože pro takové
lidi jako jsem já, kteří znaji jen "Sokola" a zpěvácký spolek
a při každé národní slavnosti, při každé demonstraci proti
vládě, musí být v sokolském munduru, atd. atd., pro takové
lidi není státní služba,. Byl jsem nemálo překvapen a divím se,
že dovedl jsem mu odpovědít, že jako myslím, když konám v kan-
celáři svou povinnost a, pracuji pilně a svědomítě, že po tom,
co dělám ve volném čase, nikomu nic není. Když myslíte, odvětil
posměšně pan okresní hejtman, tak je dobře. Můžete jít, ale
ten kolek jste si mohl ušetřit.

Šel jsem a, zlostí jsem se třásl. Za chvíli ovšem zlost pro-
měnila se Vi starost. Tim více, když po návratu do kanceláře se
mně pan šéf ironicky tázal, jak jsem pochodil. .Nevím již, co
jsem mu odpověděl, ale vzpomínám, že jsem chodil pak "jako
za,řezaný". 00 tomu řeknou doma? Ovšem jsem se nepochlubil,
ač jsem mohl býti hrdým na to, jak nebezpečným jsem státu
již v mém mladém věku. Nevěda si rady, čekal jsem. A dočkal
jsem se.

Krátce nato překv:apila nás v kanceláři "škodná", totiž
náš pan inspektor z Ohrudimi. Byli jsme překvapeni, neboť
bylO to v době, kdy končili jsme práci zimní a připravovali
letní. Přišel přímo ke mně, podal mi mou žádost a pravil: Musíte
to přepsat a žáda,t nikoli o· místo v Pelhřimově, nýbrž o některé
místo v chrudimském rayo'llu. Ale rychle. Byl jsem velice pře-
kvapen, ale přepsal jsem žádost. Když jsem mu ji odev1zdal,
pravil k panu geometrovi: "Bylo by ho škoda" a putoval na
hejtmanství, odkud, jak jsem pak zvěděl, k nám přišel. Za
chvíli se vlrátil a revidoval, jako by se nechumelilo. Druhý den
odjel.

Čekal jsem, nikomu se o tom nezmiňuje, co se z toho
vyklube. Netrvalo to dlouho. Za čtrnáct dnů dostal jsem dekret
jako "Technischer Vermessungsdiurnist" (po několiKa letech
se tento titul změnil na "Vermessungs -Eleve") pro - Chrudim.
Aha, pomyslil jsem si, aby tě měli na očích. Bylo mi to velmi
nepříjemné z mnohých důvodů, ale nezbylo nic jiného než ---
jít. A šel, či pardon, jel jsem.

Nový můj šéf přijal mne sice velmi laskavě, protože jsme
se znali z Pelhřimoiva, ale zapřáhl mně důkladně. Bylo to dobře
pro mně i pro něho. Protože já jsem se "zapracoval" jak ná-
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leží a mohl jsem tak pracovat i za něho, když míval, a to dost
čalsto, "svůj čas". Byl jsem dokonale z.apřažen v létě a tím
více yl zimě. Ve dne jeho, večer svojí prací. Ale nic jsem si
z toho nedělal. "Škodné", která měla kancelář vedle nás a vše
horlivě pozorovala, jsem to rozhodně - zapřel. ~a ja.ře podal
jsem první žádost o uprázdněné misto geometra. nylo mi řečeno
"sie Bind noch zu jung", ale pn-ID.ího května jsem byl poslán
do Broumova, kam byl jmenován geometrem bý-valý civilní
geometr, abych ho "zavedl" do služby. Můj chrudimský šéf byl
přesazen do Vys. M)-ta. V Broumově pobyl jsem jen dva měsíce,
neboť byl jsem ':iyslán na substituci do Pardubic, tamější
geometr dostal dvouměsíční zdravotní dovolenou. Jak jsem se
radoval, že jsem vysvobozen z německého Broumova!

Druhý měsíc mého pobytu na Pardubsku chýlil se ku
konci. Byl jsem zyiědav, co se se mnou dále stane. PřekvapenÍ.
Ve Vys. Mýtě zemřel můj bývalý šéf v Chrudimi a byl jsem
poslán na substituci do Vys. Mýta se slibem, že budu jmenován
jeho nástupcem. Nestalo se bak. Po dvou měsících byl pl'OlVys.
Mýto jmenován zásluhou protekce a s prominutím kvalifikace
jiný a moje maličkost byla přidělena. - do Poličky. Byl jsem
tehdy zdrcen. Ale přesvědčil jsem se, že ,,\:13echno zlé je pro
něco dobré". Nepobyl jsem v Poličce dlouho, jen tři měsíce.
Ale získal js.em za tu dobu více p'olučení než dříve z.a celý rok.
Vděčně vzpomínám na svého tehdejšího šéfa, jenž ze svých
zkušeností ničeho netajil a dokonale mne o ,-'sem poučil.

Za čtvtrt roku seděl jsem již zase v - Broumově jako substi-
tut svého blývalého šéfa, jemuž se to znelíbilo a prot,o odešel, za-
neehav po sobě zimní práCi v únoru v tom asi stavu, jaký byl
VI listopadu. Bylo mi ovšem slíbeno, že budu jmenován jeho
nástupcem, když to všechno "dohoním". Nezbývalo nic jiného
než "dohonit". Stalo se, a, v červnu 1874 byl jsem jmenován
geometrem pm okres Broumovský. Tak rád jsem před rokem
opouštěl Broumov a nyní jsem byl k němu trvale připoután!
Dostalo se mi však snadno a rychle útěchy. Dekret doručen
mi by~ poštou ,-I Adersbachu, kde jsem tehdy pracoval. Zároveň
s dekretem přišel ferman, podle něhož nařízena byla pro období
zimní práce, od listopadu do konce dubna" koncent.race všech
geometrů chrudimského myonu v - Chrudimi! Měl jsem ,radost
z jmenování geometrem, ale snad ještě větší z toho, že půjdu
na zimu do - Chrudimi! Rád vzpomínám na tento den, i na
to, jak Mšil jsem se na zimní období v Chrudimi!

x
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očekávání dobře, k všeobecnému překvapení. Ale přes to byl
jsem jako všichni ostatní rád, když nás asi po čtrnácti dnech
opustil. Pak teprve jsme se zařizoYIaJi podle chuti a potřeby.
Nebylo nás příliš mnoho, kteří jsme se usadili v "Měšťanské
besedě", která byla střediskem společenského a hlavně o,všem
také národního života. Často vzpomínám na náš "geometrícký
trojlístek ", kt'3rý býva.l v "Besedě" v poledne i večer. Hinke
zemřel v Praze, o RůžičkOlvi, jenž uvázl v Lublani, nevím
ničeho a sám jako staropensista vzpomínám uplynulých dob,IBrně.

Odjížděli jsme v prvních dnech května do svých okresů
a počátkem listopadu vraceli jsme se do Chrudimi. Přiznávám
bez mučení, že měla Chrudim na mé názory vliv výchoYIllJ.
Student·ské vlastenectví a po1itikaření měnilo se povšechně ve
vědomí povinnosti práce pro národ, práce skutečné, oběta,,-Iéa
vytrvalé, jejíž vzorem byl starosta Klimeš. Dnes jsem si toho
vědom, že Chrudim vychovala ze mně a z mnohého z kolegů
v tehdejší dohě, kdy začínaly zápasy stranické. Staročecha a
oddaného stoupence a ctitele Riegroy'a.

Ale dost o tom. Na jaře roku 1878 přišel na nás první
náraz. Několik kolegů, mezi nimi i dva z našeho trojlístku,
Růžička a Hinke, byli přesazeni do Dalmácie. Na jaře roku
1879 následoval druhý náraz. Další řada kolegů, mezi nimi
i moje maličkost, byla přesazena do Haliče za účelem ukončení
praci vyměřovacích. Těžce jsem se loučil s Chrudimí a zvláště
s Besedou, ale nezbý"líllo nic jiného. "Pefel je pefel, a co je
pefel, das musma," říkávali vojáci.

A tak nezbý,ialo nic jiného než vydati se po rozloučení
na pouť do neznámé pevniny. Na cestu jsem si po·řídil česko-
polskou grama,t,iku a pře,s Krakov, kde jsem se s'ešel s kolegy,
kteří jeli o den dříve, dojel jsem do svého nového působiště, do
Tarnova. Protože nikdo z nás neuměl polsky, byli nám přiděleni
písaři Poláci zároveň jako tlumočníci. Podle předpisů bylo po-
stupovati tak, že majitelé pozemků měli po předcházejícím Ylý-
kladu geometra oznámiti změny majetkové, kulturní atd., jez
v jejich majetku nastaly. Poučil jsem svého přidělence, co a
jak má vysvětliti shromážděným majitelům po'zemků. Byl jsem

, zvěda,,-', jak to dopadne. Viděl jsem lhostejné tváře posluchačů
a byl p.řesvěďčen, že, nikdo nerozuměl tomu, co vykládal. Já
mu ovšem také nerozuměl, ale zdálO' s,e mi, že se takto o žád-
ných změnách nedozvíme. Co počít? Ujal jsem se sám slova,
ovšem česky, mluvil jsem pomalu, pozoro"-~1.1jsem, že zájem
posluchačů vzrůstá, a když jsem se ptal,. zdali rozuměli tomu"
co jsem vykládal, všichni p·řisvědčovali. Přes to však byl jsem
přesY1ědčen; že touto cestou k cíli nedojdu. Proto proti před-
pisům vrátil jsem se k původním nařízením a, hledal změny
sám v p'olli. Číslům po polsky jsem se již předt,ím naučil, a
zakrátko šlo vše rychle a hladee. Bylo to ovšem "pfů'ti před-
pisům" a měl jsem několikrát více práce, než kdybych se byl
obmezil na zjištění a za,mě·řeníoznámených změn. Jednu výhodu
to ovš'em mělo. Zakrátko nepotřebo"-lal jsem více tlumočnika
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polštiny a domluvil se s rolníky svou česko-polštinou, která
se den ze dne zdokonalovala v pOllštinu.

Jednu zajímavou podrobnost nemohu pominouti mlčením.
Při vyměřování ,,1 poli shledal jsem, že řeka Dunajec, která
tvořila hraníci dvou obcí a zároveň i dvou okresů, má úplně
změněn:ý tok, k jehož zaměření bude potřeba měřického stolu.
Vyžádal jsem si mapy sousední obce z dotyčného okresu,
z nichž jsem poznal, že zůstala tam netknuta v původním
stavu, žádal jsem tud,ž v Krakově, aby mě byl zaslán měřický
stůl. Zádost má vzbudila, jak jsem se pak dozvěděl, velikou
sensaci, neboť "to zde ještě nebylo". Stůl mí byl poslán, ale
zakrátko objevil se pan inspektor, aby s·e "přesvědčil". Pak mi
důvěrně řekl, že mě pošlou na. výstavu, protože jednám
sice spráVlJlě,ale že jsem se tomu mohl vyhnout, že by to bylo
- neut,eklo! Pozdě bycha honit, pomyslil jsem si, a pokračoval
dále podle svého uznání.

Skončil jsem svou práei v okresu ta.rnovském a telegra-
ficky byl jsem poslán na výpomoc do okresu lancutského. J3dna
obec na hranicích ruských, kam jsem jel na voze celý den,
dJ1Uhápoblíž Lacuta. Pak vrátil j'semse na "zimní práci" do
Tarnova. Bylo tam dost příjemně, ale tloužil jsem po návratu
do vlasU, nemaje zdání, kdy k tomu dojde. Tarnov byla dosud
jediná má šta.ce, kde stýkal jsem se s důstojníky. Byl tam český
myslívecktý prapor a důstojníci téměř samí Ceši. Bylo to jednou
velmi dobré. Přišel jsem jako obyčejně po obědě do kavárny "na
černou" a na noviny. Bylo právě jmeno"'1ání vlády Taafovy a
ministra krajana Dra Pražáka. Vedle mne seděli důstojníci pě-
šího pluku s červenými výložkami. Vtom ozve s'e rozčileně jeden
nadporučík: "So, jetzt ist sogar der Praschak l\'Iinister geworden,
es bleibt nichts anderes iibrig als auszuwandern." Dopálilo mne
to a neuvažuje řekl jsem hlasit'ě: "Und írgendwohin betteln
gehen."

Na.stalo utišení veliké, Zaplatil jsem a odešel do kanceláře.
Za ch""íli dosta,vili se dva důstojníci téhož pluku s vyzváním na
souboj, protože prý jsem nadporučíka svým výrokem urazil.
Mám prý jmenovat své svědky. Bylo mi to k smíchu i k zlosti,
neboť byla to první má "affaira". Řekl jsem jim, že své s\"lědky
oznámím. Odešli. Bylo řečí v kanceláři a úvah více než dost. Byl
j,sembrzo rozhodnut. Půjdeš večer na, plzeňské ke kupci Leszcyň-
skému, kam chodili čeští důstojníci a tam se dozvíš, co máš
dělat a pro případ potřeby najdeš s,,·\ědky.

Stalo se. Když jsem případ vyložil, pravil mi major H.
a hejtman M. (výborn(ý honsÍÍista): .Povězte nám to ješt,t; jednou,
věrně a bez příkras. Pověděl jsem. Nato pmvili oba páni:
Nepioltřebujete svědků a kdybyste potřeboval, jsme vám k služ-
bám. Ale ten vás přijde zítra odprosit. Bavili 'jsme se dále, po-
chutnávajíce si na plzeň'ském, a když jsme se rozcházeli, byl
jsem zvědav na zítřek; než nikdo neřokl, co zamýšlejí. Druhý
den k polednímu dostavil se pan nadporučík se svými dvlěma
svědky ke mně do kanceláře a prosil za odpuštt:ní, že se pře-
náhlil atd., atd. Odpustil jsem mu ochotně, ale byl jsem zvĚ'dav,
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jak to bylo. Dověděl j8em se to až večer, zase při plzeňském
Oba páni došli k místnímu '\"Ielit€li,vyložili mu, oč šlo, že se pan
nadporučík vlastně dopustil urážky Veličenstva atd., atd. Byl
předvolán a nařízeno mu odprosit a žádat o mlčení. Stalo se.
Ale ten večer nám plzeňské výborně chutnalo,. Nezůstalo to
ovšem tajemstvím a " polské společnosti mi to velmi posloužilo.

Minula zima, hlá,silo se jaro. Jednoho večera, jda náhodou
kolem, stavil jsem se u Leszczyňského na skleničku. Všichni
důstojníci mysliveckého praporu byli přítomni. Hadost sálala jim
z tváří. Slavnostní nálada. Co se stalo'? Jsme přeloženi zaS'8do
Čech. RadoYlal jsem se s radujícími, ačkoli se ozývala tajná zá-
vist. Krátce nato trávil jsem večer ve svém mládeneckém bvtu.
ČeH jsem.. Ozve se zaklepání, vstoupí listonoš a podává mi tele-
gram. Roztrhnu, čtu. Ze Lvova. Gratulace -- k přesazení do
Prahy! Vysypal jsem listonoši všechny drobné, které jsem měl
- nebylo jich málo - a uháněl jsem na -- plzeúské. CO Sl:'
stalo? Já budu dřív v Čechách než vty a budu v Praze ... Osla-
vili jsme radostnou údálost.

Do poháru radosti přimísena byla tenkrát velká porce pe-
luňku. Dekret potvrdil sice přesazení, ale zároveň oznámil, že
místo 3 zl. bude denní plat 1 zl. 50 kro S tak královským platem
- do Prahy! Pěkná sprcha na radostnou náladu. Co dělat? Ne-
zbývulo nic než- smutně nastoupit zpáteční cestu.

V Praze sjelo se nás mnoho. A hned jsme pozorovali, jak
většina stabilních pánů kolegů hledí na nás, ač konnli jsme
tut€ž práci jako oni, pěkně "přes rameno". To jsme je však
snadno a rychle odnaučili. Sotva jsme se trochu v Praze okoukli
a zařídili, dali jsme se do práce a do boje. Do práce Mední, do
práce akord ní (nové pozemnostní a,rchy) a do boje o zajištění
existel1C'e a hájení svlých práv. Utvořili jsme komitét, který
vešel ve styk s ostatními zeměmi, vyhradiv si ovšem vedení
akce a připrav'oval další postup. Zakrátko došly souhlasné pro-
jevy ze všech zemí. Usneseno podat petici říĚské rad'ě a zakročit
u poslanců. Mimoto i všelijaké jiné intervence místního rázu.
Pracovalo se pilně a vytn~Je v častých schůzích a· poradách.
Vypracování petic svěřeno mně a kol. Jenilwvi, jenž později
vystoupil a stal se redaktorem "Pr. Abendblattu". Snadno a
rychle jsme se shodli a petici Vlypracovali, rozdělivše si práci.
Úvod a vylíčení poměrů připadlo jemu, odůvodnění našich po-
žadavků bylo úkollem mým. Shodli jsme se, jen v stylisaci
poža.davků jsme se rozcházeli. On navlrhoval dva, já jeden od-
stavec. Na schůzi schválen jeho ná,,-trh. Zato přijat návrh můj,
aby o podání petice požádán byl kníže ,Jiří Lobkovic, jenž byl
tehdy předsedou berního výboru říšské rady.

S kolegou Fia,lou vypravili jsme se jedné neděle do Hořína
u :Mělníka ke knížeti Lobkovicovi s 'prosbou, aby naši petici
v říšské radě podal a nás se zastal. Přijal nás velmi laskav'2,
as hodinu jsme mu vŠBvykládali, na konec nás žádal, abychom
mu tam petici nechali,' že si ji přečte a prostuduje lit bude-li
s obsahem souhlasit, že ji podá a bude podporovat. (Při tom na-1928/182



padá mi zajímavá ,'zpomínka. Cest,ou do Hořína najednou ptá
se mne kolega Fiala: A jak budeme s knížetem mluvit, česky
či německy'? Sám jsem o tom již uvažoval a odpověděl jsem:
Začneme přirozeně česky a pak budu pokračovat německy. Do-
padlo to o,'lšem jinak. Nepromluvilo se ani německého slova, a
bylo na ná,s, ahychom "veš svůj, um sbírali'.' a neprohřešili se
proti sprá,vné češtině.) Odevzda.li jsme petici a poděkovavše
za laskavlOu ochotu nastoupili jsme zpáteční cestu.

Třetí den nato obdržel jsem dopis lm. Lobkovice, v němž
píše, že vláda jednala s námi brutálně (skutečný výraz, byl ještě
ostřejší) a sděluje, že mileTád podá naši pE'tici a přičiní se o příz-
nivé vyřízení, ale žádá, aby prvlJ1i z požadavků (týž, s kterým
jsem nesouhlasil) byl vynechán. Stalo se snadno a rychle. Pak
následovala ještě návštěva pražských poslanců, pp. Dra Tro-
jana, Dm JuI. Grégra, Zeithammera a Dra Riegra. li prvních
tří netrvaJa déle než jednu minutu. Zato u Dra Riegra poseděli
jsme téměř hodinu. Na všecko se ptal, podrobně se dal informo-
Wlt o poměrech služebních atd. Na konec se ptal, kdo petici
podá. Když jsme odpověděli, že kníže Lobkovic, pravil:
"Dobře jste volili." Vyžádav si několik exeluplářů petice slíbil
nám, že se přičiní, apy byla příznivě vyHzena. Slib svůj také
sp,lnil, jak jsme se přes'y'edči1i.Bezprostředních výsledků práce naše ovšem neměla. Ale
přece jen bylo s námi lidštěji jednáno. Poměry zůstaly nezmě-
něny celý rok, do jara, kdy nastalo období reklamační. Původní
naše platy byly obnorveny. Vyrukovali jsme zase k polní práci.
Několik členů našeho komitétu stihla, ovšem změna,. Byli jsme
tak trochu "rozházeni". Já byl přesazen na l\1;olravu, l\1elicha;r
do Krajinska atd. Šli jsme. Nikoli>, ovšem radostně, ale co nám
zbývalo? x

Byl mi přidělen okres novoměstský, kde pracoval jsem
přes léto a na, podzim jsem se stěhoval do Brna. Zakrátko, byl
jsem v německém Brně jako doma. Našel jsem útočiš,tě v českém
Čtenářském spolku, zúčastň'oval se horlivě spolkového a národ-
ního života, neboť rychle jsem poznal, že Brno ukládá v národ-
ním ohledu jiné a těžší povinnosti než česká města i Praha.
Podrobil jsem se jim rád a ochotně, i snad velmi horlivě. Když
byl jsem pak na jaře z čista jasna přesazen do Kimpolungu
v Buko"tině, pravil archivář Brandl při večírku na rozloučenou:
"Rádi jsme vás měli, neradi vás ztrácíme a postaráme se, abyste
se nám vrátil." .

Odjížděl jsem s těžkým srdcem, stále uvažuje, co a jak
bude dále. Zastavil jsem se cestou v bývalém svém působišti
Tarnově, pak ve Lvově, který jsem neznal, pak v Če,movicích,
abych se ukázal "pánům". Nemile byl jsem překvapen, když
nalezl jsem tam jako "škodnou" s,'ého bývalého inspektora
z Chrudimi s níž J'sem se svého času nepříliš dobře rozloučil., Č .Nemělo to však žádných následků. Prohlédnuv si emOVlCe,
odjel jsem nočním vhtkem do Sučavy a odtud PO"'ozem do Kim-
polungu. Jízda trvala celý den do noc.i. Dvakrát byla delší
pausa, protože bylo nutno krmit koně. HOlrské město, více než
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dvě hodiny cesty rozložené po stnmách silnice v údolí, jedna
katolická fara, čtyři řeckÚ'-orientální (orthodoxní), jedna uni-
tářská, jeden rabín. Domorodé obyvatelstvo rumunské, vledle
něho mnoho židů a v úředn(ctvu zastoupeny byly snad všechny
národnosti rakouské. I dva Cechy jsem tam našeL Práce vlastní
nebyla nijak příjemná, roztroušená v periodě reklamační po
ohromném území horských obcí, z nichž mnohé mNy území
2-3 čtvereční míle.

Jako příklad uvládím jeden zajímavý případ, připojuje na
vysvětlení, že bylo nutno přiučiti se jízdě na koni, což nebylo
příliš obtížno, protože tamní huculské koně si dají říci, když se
jim nepmučí a jezdec řídí s'e podle nich. Tak na, př. při jízdě do
kopce jdou serpentinou dle své vůle a svého uznání. .Jezdec
může klidně kouřit ciga,retu a nemusí se o koně starat, leda
když je třeba měnit, směr cesty. V případ.ě, o němž stala se
zmínka, vyrazila naše kavalkáda ráno (bylo nás asi osm: sta-
rosta, radní, lesní (Čech), dva ma,jitelé pozemků, dva lidé k mě-
ření a moje maličkost,), dvlakrát či třikrát jsme cestou odpo-
čívali, protože jsme museli nechat koně napást a večer dorazili
jsme šťastně na místo, kde měl jsem měřit oddělenou část lesa.
Rozhodili jsme kupu sena, která stála na, polaně, pojedli, co
jsme si vz,ali s sebou a uložili se do sena, položivše nabité pušky
vedle sebe pro nepředvídanou návštěvu nějakého medvěda, rysa
či ,·llka. Prospali jsme v seně, měření bylo za hodinu hotovo a
vrátili jsme se večer do vesnice.

Bylo by různých vzpomínek z té doby a z poměrů tak
různých od našlich mnoho', ale nElchcí zneužívati trp'ělivosti
čtenářů. Skončil jsem svou práci v okresu kimpolungském, těše
se, že je konec tomu plahočeni, ale byl jsem velmi "mile" pf'3-
kvla1pen telegraficktým rozkazem, abych se ihned odebral "na
výpomoc" do okresu sučavského, kde mi mimo jiné přiděleny
byly obce Gum Humora a klá,šter Humora, v nichž zažil j,sem
dvě malé episody. V první přišla za mnou při měření ba,bka a
žádala cosi. Nerozuměl jsem jí, maje za to, že mluví rumunsky.
Přítomný starosta, Rumun, jí také nerozuměl. Mluvím německy,
polsky, nic platno. Rozmrzen, pravím sám k sobě hlasitě, jak
mám s babou mluv,it? Vtom se babka radostně ozvala: I prosím,
milos.tpane, č€lsky, vždyť já jsem od Písku! A jak jste se sem
dostala? Inu prosím s vojákem, 'on mi tu umřel a já tu musela
zůstat. .. Rnzumí se, že jsem babce dle možnosti vyhověl.
O druhé episodě zmíním se později.

Dokončiv své poslání v okresu sučavském, vrátil jsem
se do Kimpolungu na "zimní práci". Úmysl byl dobrý. Ale člo-
věk míní a páni mění. Přišel rozkaz, abych všechno poslal do
ČElrnovic. Pefel je pefel - posla,l jsem. Chvilku jsem se z toho
těšil, očekávaje, že přijde rozkaz, kam se mám odebrat, a že
snad se vlfátím mezi své. Marná naděje. Tři týdny sedím v Kim-
polungu a nemám do čeho p,íchnout. Píši zprávu do Černo"'ic,
žádná odpověď. Píši druhou zprá,vu, žádná odpověď. Teleg-ra-
fuji a hrozím stížností u ministerstva. Poslali mi nějakou práci,
s kterou jsem byl za tři dny hotov, což jsem oznámil. A zase nic. , ,1928/184



Jednoho večera, ,iykládal mi v kasině úřednickém syn
poštmistrův (Němec), že pojede ráno do vesnice klášter Humora,
proto'Že tam budou otvírat v kostele dva sta,ré knížecí hroby a
hledat sta.ré památky. Přijedou zástupcové vlády, university
" Bukurešti a v Černovicích atd. Bude prý to velmi zajímavé.
Napadlo mí, abych také jel, vždyť bych mohl poslat zprávu
o výsledku novinám do Prahy a dO! Brna. Když. mi pak nabídl,
aniž bych o to žádal, abych jel s ním, ochotně jsem přijal.
S tamním farářem (byl to bratr známého poslance Tomaszczuka)
seznámil jsem '8e za svého pobytu v obci, což nám pomůže,
abychom mohli býti přítomni hledání. Stalo se. Dojeli jsme včas
a viděli kolem kostela zástup lidí. Za ch,lili přišla slavná ko-
mise z fary a vešla do kostela. Připojili jsme se. Za všeobecného
nap'ětí nastala práce. Odstraněn kámen, uzavírající hrobku.
Bylo však nápadno, když pod kamenem nalezena nasypaná
země. Přes vyslovený názor, že již hrobka byla asi otevřena,
kopalo se dále. Na,iednou ozvalo se cvrnknutí. Pátráno po pří-
čině a zakrátko odhalena .. Nalez-en - nový rakouský krejcar.
Důkaz, že již byla v hrobce návštěva, která zanechala na pa-
mátku svou -- visitku. Úžas, zděšení, ostuda. Konec pátrání.
Kámen uložen na své místo a vzácní hosté odebrali se na faru.
Naše Ylýpra,va vrátila se do Kimpolungu, kde večer v kasině
pobavila společnost výsledkem - historického badání ...

Čas ubíhal, dosta,vil se p,odzim. A stále nic. Až jednoho
krásného dne, opravdu krásného a proto nezapomenutelného,
dostavil se listonoš s telegramem z Černovic. Roztrhnu a čtu:
"Gratuliere, ubersetzt na,ch Brunn." Podepsán jeden z kolegů.
Nezapomenutelný dojem! Rychle domů, sbalit věci a připravit
na cestu. Marný spěch. Trvalo to 14 dnů než přišlo úřední
na,TIzení z ČemOi,lic. Za;se v něm byla hořká pilulka. Místo
obnovených 3 zl. denně jen 2 zl. Tedy přece jen malé zlepšení
proti předcházející periodě. Nyní jen rychle odtud. Přec však
jsem jeden den ztratil. Pan okresní hejtman (Polák) uspořádal
na rozloučenou (byl mi velmi nakloněn a litoval, že mne tam
nenecha.li) hon na sluky, nrotože jsem se jednou přiznal, že
patřím k cechu nimrodů. Často se o tom vykládalo. že ve vrbi-
nách u Dunajce mají sluky při tahu z hor první štaci. Několikrát
nás zklamaly. Ale na rozloučenou se polepšily. Střelili jsme jich
64. A byli jsme jen tři střelci. Pan hejtman měl radost, že se
to povedlo. Ráno nato jsem 'odjížděl pm-lOzemdo Sučavy,
kam jsem dojel pozdě večer, a hned nočním smíšeným vlakem
do Černovic. Tam jsem se zdržel, abych se rozloučil s vrchnosti
a s kolegy, kteří mi štěstí mé záviděli, a pak nočním vlakem do
Lvova a, hned dále do Krako,ia až do Brna,.

Na nádraži očekával mne pNtel Pejčoch a kolega, Melichar,
jenž vrátil se z Lublaně. Večer jsme oslavili shledání ve Čtenář-
ském spolku.

Doufal jsem, že jest skončeno mé putování po zemíc11ra-
kouských. Bylo, ale nemělo být. Blíži10l se jaro, když došel
z Vídně ferman, že jsme s MeHcharem přesazeni do Bosny,
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kde se zakládal nový katastr, protože se několik mladých sil nc-
oS\I3ďčilo. Měli je nahradit starší. Byl'O!nám to trochu hloupé,
ale dobrá rada byla drahá. Vždyť mohlo se jedna,ti o celou
budoucnost. Vypra,-lil jsem se do Vídně, a.hych se informoval
v ministerstvu. Tři dny jsem čekal než jsem se dostal k panu
refcre11to'vi dvornimu radovi Ma,yerovi. Byl to moc "vlídný"
pán a nebyl mou návštěvou nijak potěšen. Odbý\lal mne ne
p'říliš zdvořile, ale já jsem stále dělal nechápavého. Nakonec
aby se mne zba,vil, ukázal na několik spisů a pravil: "Da liegt
es, wenn's der Reichsrat annimmt, so ist um' die Herren ge-
sorgt." To mi stačilo. Poroučel jsem se a vrátil se do Brna.
Na druhý den podali jsme s Melichan'}m'oznámení, že děkujeme
za důvěru, projevenou nám posláním do Bosny, ale že raději
zůstaneme v' Brně.

Bylo vlastně štěstím, že jsme se tak rozhodli. Kdo tehdy
poslechl, dost těžko to odpykal. Na ja,ře podán byl v říšské radě
zákon o evidenci katastru, kt1eIiýbyl schválen. Kolegové mne
upozornili a, sám jsem se o tom přesvědčil, že jsou v di'lvodo'Vé
zprá\/ě celé odstavce z naší pražské petice, jejíž jsem byl auto-
rem, ovšem bez udání pramene. Nijak mne to nerozházelo. I to
jsem klidně snesl, že mám být po dvanáctileté těžké službě za-
řaděn do nejnižšího stupně XI. služebni třídy. Nebyl jsem sám,
bylo nás mnoho. A jen as,i deseti Polákům služebně mladším
se podařilo, že se dostali hned do třídy X., protože byl ministrem
financí - Dunajewski. Aspoň bude konec dosavadní trapné ne-
jistotě. Všechny pokusy zjedna,ti nápravu byly ma.rné. Nastala
však otá,zka: kam tě pošlou, jen aby to nebylo daleko od Brna.
Ta tužba byla splněna. Byl jsem jmenován do Mor. Krumlova.
Za tři roky při povýšení do X. tř. do Nov. Města, kde pobyl
jsem d\'a roky, na,čež byl jsem, aniž bych byl o to žádal, p,ře-
sazen do Prahy (KarIína). V Praze dočkal jsem se opravy zá-
kona, 00 evidenci. Záisluhou Mayerova nástupce dvorního rady
Danzera, dostalo se vrchním g-eometrům VIII. třídy hodnostní,
vrchním inspektorům VII. a ředitelům VI. Byl to velk,ý pokrok.

V Praze jsem to dotáhl až do VIL, načež js.em byl z čista
jasna, za ministra Dra Ka,izla přeložen do Brna r. 1899. Odešel
jsem předčasně na zasloužený odpočinek, když jsem byl z\'olen
do správní rady, ačkoli jiným úřednikům, ani soudním, taková
neb podobná funkce nijak nepřekáž.ela. Ale ovšem, jazyková
nařízení byla odvolána, přátel jsem v ministerstvu neměl. Vždyť
když jsem nastoupil v Brně, nalezl jsem as 60 % německého
personálu u evidence, když jsem odcházel do pense, bylo 20 %.
Nikdo z Němců nemohl si na1říkati, že by se mu bylo nějak
ukři\'dilol. Mnoho dalo by se p'sáti o zkušenostech a práci v této
době. Ale to snad až někdy jindy.

x
Končím jako sta,rý katastralista vřelým prall1m, aby se

našiJ1l následovníkům lépe dařílo než nám, a aby ušetřeni byli
všech trpkiých zkušeností, které jsme my starší prožili a pře-
trpěli, a aby dosáhli plného uznání své těžké a zodpovědné
práce, jakého právem zasluhuje.
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JEDNOTA ČSL. ÚŘ. AUTORISOVANÝCH CIVILNÍCH
GEOMETRŮ V PRAZE.

Jej í z a 1o žen í, v Ý z n a map ů s o b n o s t z a d v a c e t 1e t
činnosti.

Již dlouho před založením Jednoty civilních geometrů po-
ciťována byla nutná potřeba zříditi organisační středisko pro
civilní geometry, v němž by řešeny mohly býti tehdej,ší naléhavé
a možno říci existenční otázky sta,vu, sHedisko, které by po-
máhalo zhojiti bolesti, jimiž civilní zeměměřiči v době před dva~
ceti lety povážlivě trpěli. Té doby panovaly naprosto de!solátní
poměry, ba anarchie, pokud se týče provádění prací zeměměřic-
kých, a to hlavně osobami nekvalifikovanými nebo osobami,
majícími oprávnění docela jiná, k nimž si přibíraly provádění
zeměměřických prací jako vedlejší a, při tom dosti výnosné
zaměstnání. Nevyhraněnou otázku tuto umožňovala tehdejší ne-
dokonalost, vlastně neupravenost studia tohoto oboru. Dle
tehdejš,ích nařízení ,stačilo pro připuštění k autorisační zkoušce
prokázati prospěch z určit,ých předmětů, třeba, i mimo'řádně
poslouchaných .na vysoké škole technické. Žadatel musil sel sice
vykázati praxí, však ta mohla býti různým způsobem nahyta
neb ověřena; kvalita a pravost vysvědčení o praxi nebyla a ani
nemohla býti ná,18žitě zkoumána a zjištěna.

Jméno geometr nemělo bohužel v té době nejlepší zvuk,
jelikož každý i méně inteligentní člověk, ať již to byl poHr z růz-
ných staveb nebo i jiný, který nějakým způsobem si získal nej-
primitivnější znalosti měřické, užíva,l beztrestně tohoto titulu, a
neodborným prováděním nhných prací měřických jindy tak
vá,žený stav zeměměřický diskvalifikoval a uváděl v posměch.
Tím ovšem trpěli také ti kolegové, kteří byli odborně vzděláni
a kvalifikováni a skýtali záruku dokonalé prá,ce. Bylať věda
geodetická vždy základem ostatních, později se specialisujících
odvětví technických a nelze si ani dnes představiti dobrého
inženýra kteréhokoliv odboru technického mimo chemii a od-
bory strojnické, který by neznal úkony měřické.

J Gdi;ou z velkých bolestí stavu civilních geomet,rů byla
tehdy i otázka honoráře nej.en v městech, ale ještě více v obcích
venkovských. Nebylo určitého měřítka pro různé práce, jich
oceněni a odměňování. Nekolegiální jednání, nepěkná, konkurence
a touha po z'ská,ní pri,ce za každou cenu snižovaly honorář a
přirozeně měly vliv i na dokonalost a pře.3nost vykonané práce.
K tomu ještě družily se důvody, které stály mimo okruh vlastní
působnosti civilního geometra v zemích českých a mělý význam
celkový pro všechny civilní geometry v Rakousku.

Ve Vídni působil již několik let před založením J ednot,y
"Verein der beh6rdlich autor. Zivilgeometer in OsterrGich", jenž
v roce 1907 vedl boj proti předloze zákona, kterým mělo býti
povoleno provádění plánů knihovn'ch každému - provisorně a
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po kontrole evidence katastru mohly býti plány ty zaknihovány.
Zákonem tím by bylo bývalo sáhnuto na kořen exist,ence celého
stavu. Spolku videňskému podařilo se za pomoci některých
kolegů ze zemí če,ských pohromu tuto pro t,ento čas odvrátiq,
ale bylo zřejmo, že snahy určitých vlivných činitelů ve státě
budou se opakovati. A to byl jeden z nejsHnějišíchdůvodů, kt,erý
vedl k založení "Jednoty úředně autorisovaných civilních
geometrů zemí koruny české". Vídeňský spolek se svým; před-
sedou Viktorem EdIer von Thomkou snažil se sice soustřediti
vše'chny civ:Iní geometry, tedy i kolegy ze zemí českých, ve
svém vlastním spolku, ale národní uvědomení zakladatelů "Jed-
noty" bylo tak silné, že odolalo svodům vídeňským.

V tomto roce je:st tomu právě 20 let, co založena. byla
"Jednot.a úředně autor. civilních geometrů zemí koruny české".
Ustavující valná hromada "Jednoty" konána byla v Praze v ho-
telu "Černý kůň" na Příkopech 16. května 1908. Přihlá,šeno
bylo tehdy za členy 57 civilních geometrů. Svolavateli byli pání:
Ing. Jo,sef Holub a Ing. Eugen Vrhat a, oba z Plzně. Na této
valné hromadě "Jednoty" z.voleni byli do výboru náJsledujkí
pánové: Předsedou Josef Holub z Plzně, místopředsedou Eugen
Vrba,ta z Plzně, jednatelem Františ,ek Zuklín ze Zižkova., po-
kladníkem Emil Poniatowski z Prahy; členy výboru páni: Arnold
Balcar z Ouřiněvsi, Bedřich Flirst z Benešova li Prahy, Josef
Holeček, lesní rada z Prahy, Fra,ntišek Kačena z Karlína, Leo-
pold Novák z Olomouce, Vojtěch z Obereignerů z Poděbrad,
Karel Parýzek z Kladna, Antonín Staněk z Valašského Meziříčí
a Čeněk Vondráš z Tišnova. .

Dle schválených stanov účelem spolku bylo hájiti zájmy
stavu civilních geometrů v ka.ždém směru a. proti komukoliv,
domáhati se zákonitého upravení a ochrany instituce úředně
autorisovaných civilnich geometrů, jakož i přesného, zákonitého
vymezení působnosti jednotlivých odborů civilnich technikú a
zabraňovati tomu, aby zájmy stavu nebyly poškozovány ne-
kvalifikovanými osobami.

Jak již předem na.značeno bylo, dostala "Jednota" do
vínku projednávání mnoha důležitých zá.le,žitostí, avšak mimo
stanovami vytčenou činnost fO'zšířila ji během prvních let své
působnosti před válkou na úpravu honorárního tarifu a úpravu
vysokoškolského studia.

První léta čelila "Jednota" hlavně šlendriánu, zakořeně-
nému ve vlastních řadách, usilovala o zlepšení poměrů a o od-
stranění neblahých rozporů mezi kolegy IStátními a. civilními.

V listopadu 1909 svolána byla vládou do Vídně anketa,
k níž mimo zás,tupce vysokých škol technických pozváni byli í
zá,stupci "Jednoty". Na anketě této jědnáno bylo se zástupci
všech interesovaných ministerstev, o všech otázkáeh, týkajicích
se také civilnich geometrů, jako: Otá,zce titulu civ. inž. země-
měřiČŮ, vyhraz.ení praci jednotlivým odvět.vím technickým,
otázce stanovení honorářovéllo ta.rifu, rozšíření vzdělání civilních
z,eměměřičů na osm semestrů, prodlouženi praxe před autorisační
zkouškou a pod. Byly to přípravné práce ku později vydanému

1928/188



zákonu o civilních technicích a zákonu o zřízení Inženýrských
Komor.

To bylo jedním ze světlých bodů v činnosti předválečné
"Jednoty", který však brzy nato zkalen byl počátkem roku
1910 vládní předlohou na změnu zákona ze dne 23. května 1883,
č. 82 a 83 ř. z. o udržování evidence kataiStru daně pozemkové.
Touto předlohou opakovaly se snahy, zde již dříve naznačené,
kterými mělo se povoliti vyhotovování plánů knihovních
každému, kdo by se vykázal jistou schopností technickou.

Tato předloha způsobila, mezi civil. geometry opra,vdové
zděšení, jelikož jGjím uzákoněním byly by bývaly zničeny
existence sta, rodin a mimoto byla by způsobila ohromný převrat
a zmatky ve zřízení knihovním, kte'ré pro majetek občanů je,st
tak důležité. "Jednota" ovšem ihned zahájila velmi usilovnou
akci na zažehnání tohoto nebezpečí, vyhotovila tiskem petice
v obou zemských ja,zyc~ch, v nichž podrobně dokumentovala.
absurdnOSitproponovaného zákona.

Petice tyto podány o,sobně deputací, sestávající z kolegů
Holuba" Fťirsta a Zuklína, p,residiu panské i poslanecké sně-
movny ve Vídni, ministrům veřGjných prací, financí, práv a
spravedlnosti a, zaslány zemským finančním ředitel,stvím
v Čechá,ch, na Mora,vě a ve Slezsku, vrchnímu zemskému soudu
v Pra,ze, na Mora,vě a ve Slezsku, zala,rmovány všechny Inženýr-
ské Komory a poslanecké kluby, jmenovitě tehdejší mladočes:ký
klub na radě říšské.

Nejúčinnější pomocí přispěl deputaci "Jednoty" pan prof.
Ing. Hrázský, tehdeďší poslanec na, radě říšské a člen mla,do-
českého klubu, jl€hož osobnrm intervencím i vynikajícímu
úspěchu řečnickému se podařilo při projedná,vání této předlohy
v poslanecké sněmovně předlohu tuto zvrá.tit. Znamenité pomoci
tohoto energického za,stánce technického stavu vzpomínají ko-
legové s vděčností. "Jednota úř. aut. civ. geometrů" jmenovala
prof. Ing. Hrázského v uznání jeho zásluh o náš stav svým čest-
ným členem.

Ačkoliv nebezpečí toto bylo šťastně zažehnáno, obje,vilo se
znovu těsně před válkou vydáním c:s. nařízení na změnu zákona
o dělení parcel, v kterémžto případě musela "Jedno-ta," na.pnouti
zase všechny síly, aby nařízení toto nevešlo v platnost. Jak
těžce ohrožena byla existence stavu civ. geometrů v letech před
válkou, dokazují nejen tyto předlohy zákonů, ale. i jednotlivé
vydávání různými okresními hGjtmanstvími 1. zv. živnostenských
listů ku provozování živnosti podnikatelské v různých oborech
technických. I v těchto případech dostála "J ednota" čestně
svým povinnostem a, vyvinula vždy usilovnou a úspěšnou
činnost.

Teprve vydáním zákona o "Inženýrské Komoře"ze dne
2. ledna 1913 a prováděcích nařízení k zákonu tomuto ze dne
7. ledna. 1914, a dále vydáním nařízení min. veřejných pra,cí,
spolu s ostatními zúčastněnými mini:sterstvy ze dne 7. května
1913 O civilních t,echnicích, ulehčeno bylo "Jednotě" v těch nej-
naléhavěj>šíchstarostech.
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Do té doby byly Inženýr:ské Komory, jlichž členy byli také
civ. geometři, spolky, které sice všemožně se přičiňovaly o to,
aby hájily zájmy stavu civilních techniků, ale nejsouc<~chráněny
zákonem, neměly dos,ti autorit,y, aby útoky na stav civilních
te,chniků vždy odrazily.

V těchto kritických letech byla "Jednota" vždy na stráži,
aby každým okamžikem povls,tala na obhájení zájmů stavu
častými int,ervencemi ve V1dni, pořádáním manife:stačních pro-
jevů a schůzí v různých k'raj.ích českých,; i na Moravě hleděla
sdružiti všechny kolegy k práiCiv otázkách stavovských a po-
dařilo se jí zvýšiti počet členŮ!pi'ed: váJkou téměř na 130.

Při líčení plodné činnosti ,,Jednoty" nelze přej_ti nezištnou
práci č,etných funkc~onářů, v prvnich letech předs. Ing. Holuba,
později v roce 1914-28 Ing. Fiir:s,ta"spolu s ostatními členy
pracovního výbol'U, kteří, nelekajíce se žádných obětí, ať morá,l-
ních nebo hmotných, nasadili vše ku prospěchu staVll.

Původní roční příspěvky při založení "Jednoty", stanovené
na 3 K, zvýšené později na 5 K ročně, nemohly by bývaly
stačit,i na financování vš,ech akcí v,elkého nákladu vyžadujících,
které "Jednota" podnikala, nebýti obětavosti j1ejích předních
čínitelů i obě:t~l<Vostiosob i mimo "Jednotu" stoj.cích, jako již
zemřelého civil. inž1enýra a podnika,tele sta veh ve, Vídni Zivot-
ského, který vždy v nejhorší době ochotně přispěl Jednotě na
pomoc. Také tento obětavý příznivec stavu, podobně jako prof.
Ing. Hrá,zský, jmenován byl za s,vé zásluhy č81stným členem
jednoty. Později jmenován ještě za své zásluhy čestným členem
"Jednoty" Ing. Jos. Holub z Plzně, první předseda "Jednot,y".

Přes malé 'své poměry, vybojovala "Jednota" před válkou
vielmi cenné úspěchy pro stav a při tom svým energickým po-
stupem a jednán.ím proti nešvarůrn ve vlastních řadách vymýtila
téměř úplně tak značně kdysi bující případy nekalé soutěže a
krytí, čímž pozvedla prestiž stavu civilních g'20metrů na stupeň,
kt!erý mu práivem náležel.

Pokud se týče různých jiných otáz,ek stavo~ských, půso-
beno bylo "Jednotou" též ve prospěch kolegů autonomních i
státních, pěstovány s nimi přátelské styky a spolupůsobeno při
z,alož,mJ.Í"Spolku čelských geometrů" v roce 1912.

Pěstovány i styky se zahraničnimi kolegy a "Jednota"
zúčastnila se svým delegá,tem Ing. Zuklínem mezinárodního
kongresu zeměměřičů v Bruselu v roce 1910, kdež navázána
byla přátelská spolupráce . j,ak s kolegy francouzskými, tak i
belgickými, která sice byla přerušena válkou, ale obnovena
znolvu na me<Zinárodnimkongresu v Paříži v ro'ce 1925. Na, tomto
kongr,esu zvoleni byli do permanentního mezinárodního výboru
zeměměřičů za Československou republiku za místopředsedu
prof. Ing. Jos. Pl8třík a sekretářem Ing. Frant. Zuklín.

Jednou z důležitých akcí, kterou provedla "Jednota" před
válkou, bylo vydání minimálního honorárního tariťu v roce 1910.
Vypra.wváním tohoto tarifu pověřen byl pracovní výbor, v němž
zasedali pánové Holub, Fiirst, Zuklín, Poniatowski, Kačena,
Balcar, Plichta, Souček, Černý z Lysé n./L. a mnozí jiní, kteří
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s nevšední obětavostí se práce této ujali a ke zdárným koncům
ji přivedli. Vydáním tohoto tarifu zlepšily se poměry, jelikož
kolegové byli nuceni jej dodržovati.

Celou činností "Jednoty" od jejího založení táhne s,e jako
če,rvená niť snaha po rozš.ření vysokoškorského vzdělání země-
měřického. N€Isčetná,řada schůzí, manifes,tačních projevů, anket,
podání k ministervům atd. během všech těchto let, konána byla
společně se Spolkem českých geometru za, vedení prof. Ing. Pe-
tříka. Bylo sice snahou všech organisací zeměměřických, aby
studium toto mzšířeno bylo na, osm s,emestrů se dvěma, stMními
zkJouškami, leč překážky byly tak značné, že musily se po
dvacetiletém sna,žení spokojiti s úpra,vou studia na šest semestrů
se dvěma stMn:mi zkouškami a prá,vem promočním. Jest jenom
zapotřebí, aby osnova tohoto studia byla pro tento čas, náležitě
přizpůsobena praktickým potřebám naší čínností odborné.

Tím ovšem není řečeno, že zeměměřiči j,sou se sta,vem
nynějším spokojeni a že nebudou pokračovati ve sna,ze po vy-
budování dokonalého studiazeměměřického na osm semestru,
by důležit,ý t,ento obor technický byl úplně posta,ven na mveň
ostMním technickým odborům.

Na základě vydání prováděcích nař,zení k zákonu o Inže-
nýrské Komoře ze dne 7. ledna 1914 ustavena byla Inženýrská
Komora pro království české, do jej<íhožpředstavenstva, za ci-
vilní geometry vysláni byli kolegové Ing. B. Ftirst a Ing. Frant.
Zuklín a jako revisor Inženýrské Komory Ing. Frant. Frits,ch.
V české sekci pak zasedali za civilní geometry páni Ing. B. Fiirst,
Ing. Frant. Zuklín a Ing. K. Parýzek. Tím postaveni byli civilní
geometři v této nově zřízené instituci stavovské na roveň ostat-
ním kategoriím civilních techniků a z,astupujíce tehdy téměř
polovinu čIenů Inženýrské Komory, mohli také náležitě svůj
vliv při komorním jednání uplatniti.

Nežli mohla Inženýrská Komora úspěšně rozvinouti svou
činnost, vypukla válka a timochromeny prác,e její i "Jednoty".
Ovzduší v roce 1914 bylo již napjaté válkou balkánskou a, pro-
j,evovalo se i ve schůzích Jednoty civilních geometrů, kdy na
valné hromadě její 16. května 1914 u Choděrů na, Národní třídě
přednášel o své cestě na balkánské bojiště předseda, "Jednoty"
Ing. Jos. Holub.

V té době fungoval již pra,covní výbor "Jedno,ty" za před-
sednictví úřad:ujkho místopředsedy Ing. B. Ftir:s'ta. Při vy-
puknutí války většina kolegů povolána k vojenské povinnosti.
Tím omezena byla působnost pra,covního výboru "Jednoty" na
nejmenší míru.

Jednou z významných událostí, která za války se stala,
jest vydání cís. na,řízení o oprávnění k užívání stavovského
označení "inženýr" (ze dne 14. března 1917), kterým .také civilní
geometři na základě svého vzdělání a praxe zmocněni k užívání
tohoto titulu.

Místo kolegy Ing. Zuklína, který za války byl povolán
jako domobranecký inženýr k 'službě vojenské, přervzal jeho
funkce v "Jednotě" i v Inženýrské Komoře kolega Ing. Štěpá-
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nek, který společně s Ing. Furstem a Parýzkem vedli pracovní
výbor "Jednoty" ve válce i po převratu až do za,čátku roku 1920,
kdy z.ř;zemt byla Inženýrská Komora pro Česko,slovenskou
republiku.

V této době přihlásili se k činnosti v "Jednotě" další
kolegové, jmenovit,ě Ing. Frant. Prokupek z Nymburka a Ing.
Jaro:sla,v Krejz.a z Kralup, kteří také při ustavení no'vé Inženýr-
ské Komory pro Československou republiku zvoleni společně
s kolegou Furstem a Zuklínem do jejího představenstva, kdež
pracují dodnes.

Chceme-li aspoň krá,tce naznačiti činnost "Jednoty" po
válce, mus,íme kons,tátovat,i, že hla,vní práci organisační "Jed-
noty" vede pra,co,vní výbor, který koná pravide,lnéměsíční
schuze, v němž za,sedají hlavně kolegové Furst, Zuklín, Pro-
kupek, Krejz.a, FrHsch, Janč a Faltus z Brna, Talaš z Bratislavy,
Bukač, Černý z Nuslí a Černý z Lysé, mimo řadu jiných kolegU,
ktéí se dobrovolně přihlásili k práci.

Podrobná činnost "Jednoty" v této době po převratu bude
detailně rozvedena v letošním dvacá.tém jubilejními roce "Jednoty
čs. úř. aut. civ. geometru v Praz,e" při slavnostní valné hromadě,
která pořádána bude pravděpodobně v listopadu.

Na této schlizi budou podány účty o práci, vykonané
"Jednotou" za dvacet let jejího trvání, práci to, jejíž efektem
jest nejen utužení stavovské kázně a pozvednut,í významu civ.
zeměměřičU, ale i zdokonalení jejich funkce, plynoucí k dobru
EJtátusamého a veřejnosti, která na,še úkony potřebuj-e a jistě
také oceňuje.

Résumé: U n i o n des g é o m é t r e s c i v i I s e x per t s a P r a-
g u e. Fut fondée au mois de mai en 1908 pour qu'elle défende ľétat des
géométres civils contre les différents éléments sans qualification qui ont
exécutés les travaux réservés au géométres civils au préjudice de cette
profession.

L'Union a organisé pendant 20 ans ses membres au nombre de
160 géomětres civil s environ. Pour consolider leur situation elle a pu-
blié un tarif ,honoraire obligatoire pour tous ses membres. Elle a commis,
que les études préalables a ľécole polytechnique furent reglés et que les
travaux des géométres civils dans la vie pratique furent spécifiés. Au-
jourd'hui les géométres civils ont les memes droits, comme les autres
membres de la Chambre des Ingénieurs.

Hs sont les facteurs valables dans son Etat. "Jednota" a son dé-
légné au Comité permanent de la Fédération internationale des géo-
métres comme le sécretaire pour la Tchécoslovaquie.
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AUTONOMNÍ ZEMĚMĚŘIČI JEDNOTĚ ÚŘEDNF~
AUTORISOVANÝCH CIV. GEOMETRŮ.
Jako dnes pamatuji se na to, když mne a kolegu Ing. Be-

neše před 20 lety kolega Ing. Zuklin vyzval ke vstupu do Jed-
noty autorisovaných geometrů a pozval nás na jeji schůze, kona-
né každou sobotu v restauraci u Choděrů na Národní třídě.

Pra,,-ó.delnétyto schůze nebyly oznamovány, účast na nich
byla ale vždy četná. Uvádím jména těch, kteří se hned na po-
čá.tku za,ložení jednoty schůzí pra,videlně zúčastúovali. Byli to
pánové: Předseda Ing. Holub z Plzně, místopi;edseda Ing. Furst
z Benešova, jednatel Ing. Zuklin ze Žižkova, pokladník Ing.
Emil Poniatowský z Prahy, Ing. Kačena z Libně, Ing. Obereigner
z Poděbrad, Ing. Balcar z Uhřiněvse, Ing. Vrbata, z Plzně, Ing.
Plichta z Vršovic, Ing. Černý z Lysé n. L., Ing. Bukač z Českého
Brodu, Ing. Pulp~it z Karlína, Ing. Beneš z Bubenče, tehdejší
tajemník Jednoty, p. Weingartner ze Smíchova a já. Často mezi
nás za,,-litalp. prof. Ing. Petřík a někdy také p. prof. Dr. Pan-
tofliček. Byly to schůze pracovní a byly na nich řešeny veškeré
stavovské otázky. Byly přátelské a družné a všichni jsme na ně
rádi chodili.

Byl bych opravdu nevděčným, kdybych se u příležitosti
dvacetiletého tn'ání Jednoty aut. civ. geometrů nezmínil o tom,
že ona to byla, která se nás, autonomních zeměměřiM, prvá ujala
a která vždy s ochotou a s pOlchopenímveškeré naše požadavky
za své přijala a prosaditi je hleděla.

Bylo to její prvé předsednich-1o,složené z pánů Ing. Holuba,
Ing. Fursta, Ing. Zuklina a Ing. Poniatowského, které několikrát
s nevšední ochotou intervenovalo v náš prospěch u tehdejšiho
starosty pražského pana JUDra Gro;še a v osobním presidiu
up. mag. rady Boháčka. Jsme jim tedy my, autonomní g-eometři,
zaměstnaní u obce pra,žské, v mnohém vděčni a díky zavázáni,

Blahopřeji proto srdečně jménem autonomních kolegů
Jednotě aut. civ. geometrů k jejímu dvacetiletému trvání a přeji
jí, aby činnost její nesla stále stejně krásné ovoce jako dosud.
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Ing. L. Dodežal;

NAŠE JUBILEJNÍ REMINISCENCE.
Při loňském 100 letém jubileu trvání našich železnic byl

podrobněji komellltován jejich rozvoj, uvažovány nedostatky
i vady v orrganisaci služby, a železnični správ1a nabádána, aby
věnovala svou péči da,lšímu cílevědomému vývoji jednotlivých
oboru se zřenim k pokroku doby, technickým novotám a dneš-'
nímu hospodá,řskému rozmachu.

Má-li býti pracovní efekt co největší a nejracionel-
nější, musí 'výkonná služba beZ1esporněpřihlížeti k soudobým
poznatkum a vymoženostem, vylllčovat,i v důsledku toho zasta-
ralé pracovní met,ody, účelně přetvořova,tí s,vou organisaci a, při-
zpl1sobova,tise k stejně se:moderni,sujícímu,celku. Ze se k těmto
faktorům u tak rozsáhlého dopravně-technického podniku s emi-
nentni národohospodáiskou dů.ležit08tí již z· duvodfi ekono-
mickiých eo ipso přihlíží, je patmol v prvé. řadě z provedené dělby
práce, která vedla v jednotlivých odvětv~ch železniční služby
již ke spedalisa.ci v odborné skupiny. Tento stav je, ovšem
dU8ledkem dlouholetého vývoje, na němž participovali přísluš-
níci všech oboru služby a ze zmíněných duvodů nemíiže ani do
budoucna ztrnouti VI této fási, ale musí s'e dále zdokonalovati
i v samotných skupiná,ch. Nutno-lj však dnes pro slo,žitost úřed-
ního aparát,u, nestejnorodost zaměstnanců i zásahy z venčí vě-
novati žádoucí obrodě nejen mimořádnou snahu, ale i neúna,vné
úsilí, pochopíme, jakých osobních obětí bylo nutno přinésti k do-
sa,žení těchto met za d'řívějšího feudálního byrokra.ti,smu a ne-
jednotnosti s,prá,vy drah.

Vzpomínáme-li pH letošním 30 letém jubileu p1."Vníchabsol-
ventů vysokoškolského geodetického studia i našeho, úsilí, vy-
naloženého na zmodernisování a. organisaci vyměřovací služby
u drah - nejen pokud jde o výkonnou praxi na. tratí, ale
io věcnou stránku celé agendy pro výkup a správu pozemků -
nemůžeme: nevzpomenouti, že jsme k budování naší služby na
odborném technicko-prá,vním a hospodářském podkladu přinesli
praxi kromě těchto tributu i krajní sebezapření. Byliť j-sme po
vstupu do služeb drah, a.ť již státnich či soukromých, ostatními
vysokoškolskými techniky až na ojedinělé výjimky přehlíženi,
většinou tehdejších teoreticky nekvalifikovaných měřických
úředníků; jako spolupracovníci nevítáni, ba, jako nejmladší
mnohdy i chikanováni, neboť zde šlo - najmě u soukromých
drah - konečně o zájem chlebový. Za takových poměrů se
nejen těžko sloužilo, ale - abych tak řekl - i úporně dobývalo
posic pro ll'o'Vodoboupraxi, jež musila ve svých důsledcích pů-
sobiti i p:roti ustáleným zvyklostem konservativního úřado,·ání.
Vít,ězilo-li se, dělo se to jen na úkor osobní volnos,ti a, zdra.ví,
bojem a mravenčí pílí i v soukromí, až se nám podařilo takřka
hma,tatelně prokázati přednosti použitých teorií, nebo pracov-
ních metod a, poznatků.

K úspěšné činnosti nám přispíval i obrozující se katastr,
jehož předpisy (hlavně t. zv. červená instrukce) nám byly zna-
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menitou oporou a kolegové z měřických okr·esu jediným odbor-
ným útočištěm při naší isolovanosti. Tento úzky s,tyk s naší
kmenovou měřickou institucí má přímý vliv nlliusměrňování naší
praxe, z uvedených důvodu značně odvislé od zvyklostí, poměrů
a celkové organisace uté které železniční správy; hlavně při-
spívá k racionelnímu provádění polních prací se, zřením k jich
oboustranému užití pro tak různorodé účely: katastrální a drážní.

V důsledku nejednotnosti správy drah neprojevuje, se po
zestátnění velkých soukromých železnic VI roce 1909 výsledek
těchto snah tou měrou, ahy dal celé organisaci nyní spojené vy-
měřovací služby žádoucí ráz, neboť zde není jednotící instance
a TO'zhodujícíhovlivu geodetů, poněvadž jsou služehně mladí.
Postátněním velkých soukromých drah se poměry přerušením
tradic a veškeré kontinuity spíše zhoršily, neboť jejich dřívější
organisa,ce byla prot,i stáJtním drahám pružnější. Podle "fort-
wursteln", zdomácnělého u tehdejší státní správy, zůstalo
sjednocení železniční služby jen na papíře, jelikož se
od přip.raV'QfVanéreformy státní správy čekaly zázraky
k ozdra,vění byrokratické nemohoucnosti i u drah. Přípravy vy-
vrcholily roku 1912 v anketě, utopivší se v protokolech. V této
době byl učiněn náběh k účelnější organisaci naší .služby tím, že
zřízeny - u některých jen ředitelstvi - po' vzoru organisace
soukromých drah vyměřovací skupiny (u srovnání se soukro-
mými drahami však ZíllSes dal·eko menším pers'onálem), v. jichž
čelo postaveni již také někteří ne1,s,taršíkolegové z našich řad.
O podrobné úprav'oětéto služby jak ve skupinách samých, tak
i o jednotné praxi těchto skupin se neuva,žovalo' snad proto, že
průprava a schopnosti úředníků byly velmi odlišné a, dekreto-
vání by bylo na překážku protekci, která bez skrupulí dosa,zo-
vala své nekva.lifikované chráněnce do na.šeho statusu. Tento
organisační náběh - snad slibný pro vývoj, - se úplně nerea-
lisoval pro světovou válku a nelze proto usuzovati, jakým: smě-
rem by se byly naše služební poměry v personá,lní a věcné otázce
vyvinuly.

Po převratu jsme dali jako ostatní na,ši úředníci, ,s enthu-
siasmem, ne jen z povinnostJ, své perně nabyté odborné zkuše-
nosti i sebe cele do služ·eb vlastního ,státu a starali se' rovněž
s ostatními kategoriemi o účelné a věcné vybudování správy
v našem oboru. Organisa,ce se však: po výtce omezila jen na, vy-
tvoření vyměřovacích skupin u ka,ždého ředitelství a na přidě-
lení kolegů ke sta;vebním sprá,vám (pro s.tavbu nových drah.ci
druhých kolejí), nezahýva.jíc se rovněž jako· dříve ani řeš-ením
nutné unifikace praxe skupin ani jich kompetencí, která je v pře-
vzatých předpisech z dříve již uvedených důvodu nedos.tatečně
a neúplně vymezena. Pra.covní organisa,ce ponechána tedy při
malém poctu úředníků a sMle rostoucí agendě, nedodělcích
z doby předválečné í válečné, nutné revisi držby celá desítiletí
neprováJděné, na bedrech správců skupin v práci nijak neodleh-
čených. Tento stav nemůže vésti k prohloubení stále nových a
nových zákonů a naříz,ení v oborech nejen úzce souvisejících
s naší službou u drah, ale i úspěšný její výkon podmiňujících.

13*
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K zdokonalení a jednotnosti praxe, pro niž schá,zí i nutný vzá-
jemný styk a výměna názorů, jest tveba jednak pojítka, jednak
i odborných pokynů.

Vědomi si těchto slabin, podaH železnični zeměměřiči
opětně v memorandu ministerstvu železnic náměty k organisaci
práce, aby se při vyměřování využilo co nejlépe vynaloženého
času a energie. Hlavním předpokladem účelné a věcné úpravy
je z a s t'OU pen í zem ě měř i č ů v' úst ř e dní spr á v ě, po-
v;olané k legislativě a vedení, jakož i soustředění všech vyměřo-
vacích prací pro každý řťditelský okrsek v míře co největší do
vyměřovací skupiny, která zaručuje povahou své agendy vypra-
cování plánů a pomůcek vyhovujících všem služebním potřebám.
'lloho dokladem jsou nejen dosavadní požada,vky vyvolávané služ-
bou, ale i archivované pomůcky jako nivelace, tachymetrické
práce a plány o prov/edení (kolejové plány = starý stav), námi
dnes i u dřívějších správ pořízené. Ač jsme pro veškeré vyměřo>-
vání jak teoreticky tak i prakticky specielně vyškoleni, přece
nám není doposud přidělována (alespoň ne u všech ředitelsh;lí)
všechna tato do našeho oboru spadající práce. Proč s,e' tak ne-
děje, je naznačeno vp'ředu.

Je tudíž patrno, že nejsme v našem oboru proti poměrům
z roku 1919 ve vývoji nijak překotném, ale se zřením na Slo-
vensko a další po přev'fatu i nyní nově zestátněné dráhy v po-
měrech daleko svízelnějších. Jeť pestrost' archivovaných operátů
co do vyměřo,vacích metod, lze-li o nich vůbec mluviti, úžasná
a jednotná správa drah v celé republice nemúže s těmito pod-
klady dobudoucna vystačiti.A přece nás hlas vyznívá stále na prázdno

Jubilejní bilance je tedy se zřením k celku neuspokojující
nejen věcně, ale v důsledku právě provedené systematisace
i morálně a hmotně. Za všechnu na,ši sna,hu a práci nedostává
se nám za,slouženého uznáni. Místo vzpružujících jubilejních ra-
dostí kruší železniční zeměměřiče boles,t z n'epochopení našeho
úsilí, které je diktováno vůlí prospě,ti dokonalému vybudování
zeměměřické agendy státních drah.

Résumé: R é min i s cen c e s j u b i I a i r e s des ing é n i eur s-
g é o m e t r e s des c h emin s d e f e r d'E ta t. Dans l'ancien Autriche
la pratique des mesurages dans les services des chemins de fer d'Etat
ne s'est pas developée uniformément ft cause de l'éducation inégale
théorique et pratique des fonctionnaires techniques. Meme l'entrée des
géometres sortis des universités techniques en fonction chez les chemins
de fer n'a pas fait naitre aucun reglement uniforme et par cela plus
é~onomique des services de mesurage, manque de prévenance des
organes supérieurs.

Apres la subversion, dans la République, on a díl en effet atta-
cher aux conditions existantes, toute fois on n'a pas écarté jusqu'-
aujourd'hui les manques d'organisation des services. II manque tou-
jours la supposition principale pour le reglement économique, c. ft d.
la centralisation maximale des travaux respectifs dans l'équipe de
mesurage attribuée ft chaque direction des chemins de fer et une spé-
ciale instance alliante, ft savoir la représentation des ingénieurs-géo-
metres au Ministere des chemins de fer. C'est le manque qui cause
non seulement l'inégalité et le mauvais ménage des affaires, mais, apres
le passage actuel de presque tous les chemins de fer privés sous l'ad-
ministration de l'Etrut, il se fera connaitre dans l'administration, étant
donnée la qualité différente de l'ensemble des plans. -
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ČESKOSLOVENŠTÍ ZEMĚMĚŘIČI A STANOVENÍ, ,
STATNICH HRANIC.

Mladý nas stát československý, vyšedší vítězně po boku
dohodových mocností ze světo,vé války, postaven byl v letech
1920-1927 před nadmíru důležitou úlohu, podrobně stanoviti,
jasně a trvale v přírodě vyznačiti a v mapách i popis:ech způ-
sobem nepochybným zajis,titi své hranic,e, dané mu mírovými
smlouvami oproti pora.ženým mocnostem centrállním, případně
jich nástupnickým státům.

Nehledě k bývalé hranici rak1ol\lsko-německéz roku 1914,
pokud ta,to beze změny stala se hranicí čs.-německou, přišly
v úvahu postupně hranice: hlučínská, považovaná zprvu za
čs.-polskou, až do výsledku plebiscitu v Horním Slezsku, odtud
pak čs.-německá, určená míroV'ou smlouvou ve Versailles ze
dne 28. června 1919, čs.-rakouská, určená mírovou smlouvou
v St. Germain en La,ye z'e dne 10. září 1919, čs.-polská, určená
rozhodnutím konference v'elvyslanců v Paříži dne 28. července
1920 ohledně plebiscitních území na Těšínsku, Oravě a Spiši, a
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hranice čsL-německá dle mirové smlouvy ve Versailles,
(hlučínská) dle téže smlouvy

čsL-rakouská dle mirové smlouvy v St. Germain,
čsl.-polská dle rozhodnutí konfereuce velvyslancd z 28.:VII. 1920,
čsl.-maďarská dle mírové smlouvy v Trianonu,
čsL-polská a čsl.-rumunská dle hraniční smlouvy v Sěvres.

Ob,r. 1. Přehledná mapka hranic Republiky Československé.

hraniční sm}ouvou v Sěvres dne 10. srpna 1920 ve zbývajíci
části včetně Východní Halíče, a konečně čs.-rumunská, určená
hraniční smlouvou ,i Sěvres.

V těchto právních aktech popsán jest průběh hranice jen
povšechně citováním dosavadních hranic administrativních,
vodních toků, kot z V'oljenských map, rozY'odí neb horských
hřbetů a vyjmenování osad, jež tomu kterému s.tátu připada.jí;
text popisu pak je doprovázen mapou s vyznačenou hramcí
v měřítku 1 : 1,000.000.
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Stanovením podrobného průběhu hranični čáry se V'Slm
možným šetřením místně hospodářských zájmů pohraničního
obyvatelstva a vyznačením v přírodě i v hraniční dokumentaci,
pověřeny byly m 'e z in á rod n í d e li m i t a ční k o m i s e,
zvláštní pro každou hranici, jmenov"'anékonferencí velvyslanců
v Paříži, do nichž vysílaly po jednom zástupci (komisaři)
dohodoiVé státy Velká Britanie, Francie, Italie a Japonsko a
rovněž po jednom vždy dva státy přímo súčastněné. Do v"lšech
d'3limítačních komisí pro hranice československé byli jmeno-
váni vždy titíž zástupc101védohodových států, a týž zástupce
Československa, takže v těchto komisích střídali se pouze
zástupcové druhých súčastněnlých států. Zástupcem Velké Bri-
tanie byl podpl. Car e y, zároveň president komise č s.-ma-
ďarské, Francie podpl. Uff 1e r, pl'8sident komise čs.-německé
a čs.-polské, Italie podpl. P 'e11 i c e 11 i, president, komise čs.-
rakouské a čS.-rumunské a Ja,ponska major T c h uch Yi a,
nahrazený roku 1922 majorem And o, který v'šak začátkem
roku 1923 byl odvo.J.ánsoučasně se zástupci Japonska ve všech
deUmitačních komisích. Zástupcem Německa byl ministr
G o e pp e r t, Rakouska pluk. Met z g e r, Polska soudní pre-
sident Bochenski, pak Dr. Rost'ek, pak Ing. Filasie-
w i c z, pak konsul B ra t k o W ISk i a konečně univ. profesor
Dr. G o e tel, Maďarska pOllnípodmaršálek Ta n c z Ó s, a Ru-
munska, generál D u m i t r e s c u.

Zástupcem Československa na hranici hlučínské byl
s počátku posl. J. Š pa, č e k, později sekční šéf ministerstva
veřejných prací Ing. V. R o u b í k, který pak byl čs. komisa-
řem ve viŠech osta,tních komisích. V každé komisi měl čs.
komisař akreditované zástupce v počtu 1 až 4, zplnomocněné
k jednání v komisi za jeho nepřítomnosti; byli jimi: posl. J.
Š pač ek na hranici hlučínské, prof. Dr. V. D vor s k Ý na hra-
nici hlučínské, rakouské a polské, prof. Dr. A. Sem e r á,d na
hranici rakouské, min. rada Ing. V. K ová, ř í k na hranici
maďarské, polské a rumunské, min. rada Ing. E. D u ry c h
na hranici ma,ďarské, polské a rumunské, býv. ministr F.
H o ude k na, hranici maďarské, advokát Dr. M. Br a š č a,j k o
na hranici maďarské a rumunské a min. rada Ing. J. R o u s e k
na hranici polské.

Mimo čs. komisaře a jeho zástupce byli seskupeni
,", čes k o S1'0' v en s k é d e 1 e g a c e v jednotlivých delimitač-
ních komisích vedoucí i výkonní techniko!vé,sekretMi-důstoj-
níci a kancelMský, účetní i pomocný personál.

Sídlo čs. delegace komise čs.-německé bylo v Opavě, čs.-
rakouské v Č. Budějovicích, později pak v Brně, čs.-polské
v Lubochni a ke konci v Hradci Králové, čs.-maďarské s po-
čátku v Devici, pak v Bratis,la,vě a čs.-rumunské v Košicích a
ke konci prací v Brně.

Vedením technických prad čs. delegace pověřen byl na
hranici ČS.-llěmecké min. rada Ing. Sr b, čS.-rakouské min.
rada Ing. V. K o v á ř í k, čs.-polské měř. rada Ing. St. Ve-
v'e r k a, čS.-maďarské vrch. měř. rada Ing. VI. Haj n Ý a
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dočasně též měř. rada Ing. O. Kr čm á ř, pověřený nato vede-
ním techníckých prací na hranici čs.-rumunské. Vzhledem
k rozlehlositi hranice byly zříz,eny ještě mimo technická oddělení
v sídlech del,egace technické dozorčí orgány a to pro hranici
čs.-rakousl\!Ou v Č. Budějovicích, v jehož vedení vystřídali se
měř. radové Ing. O. Kr čm á ř, t Ing. J. K očí, Ing. A. N e-
do m a a Ing. J. Va, Ic h a, pro hranici čs.-polskou v Prešově,
později v Hustu, vedený měř. radou Ing. A. M: e i s n a,r e m a
pro hranici {is.-maďarskou v Lučenci, vedenlý měř. radou Ing.
O. L a ci n 01 u a v Košicích, vedený měř. radou Ing. A. N e-
d omou. Potřebný počet výkonných techniků-zeměměřičů byl
čs. delegacím přidělen od státních měřických úřadů.

Analogickým způsobem byly organisovány též delegace
druhých súčastněnýeh států, kdežto komisím samým, vla,stně
jejím presidentum, byly přiděleny sekretariá,ty pro obstará-
váni agendy komisí.

Pro činnost delimita,čních komisí byly vydány konferencí
velvyslanců co nadřízeným orgánem i n str u k c e ze dne 20.
července 1920, doplňované pak rozhodnutími téže instituce ve
všech z,Y~á,štnichpřípadech. Jedna.cí řečí byla francouzština;
o každém jednání ve schůzích komisí byl sepsán protokol,
jemuž přiloženy všechny texty, mapy a pod., na jichž pod-
kladě bylo rozhodnuto. V následující tabulce sestaivena pře-
hledně hla,vni data o působnosti jednotlivých delimitačních
komisí:

Delim. komise Jmenování Ustavení Počet I Podepsání Rozpuštěníschůzí dokumentů

H1ucínská co } 16./I.1920 16./1. 1920 28 6./XII. 1920 Přeměněnacsl..polská .
Hlucínská co }1./III. Ul22 31./X.1922 7 28./111. 1924 28./111. 1924čsl.-německá
Čsl..rakouská 22./Vn. 1920 22./VII. 1920 31 19./V.1923 31./V.1923
Čsl..polská . 28./VII.1920 28./VIlI. 1920 28 12./X.1927 16./X.1927
Čsl.-maďarská 27./VII.1921 27./VII. 1921 40 15./V.1925 3l./V.1925
Čsl..rumunská 7./11.1923 27./11I.1923 31 20./VII. 1926 10./XI. 1926

Postup při urČio,vání průběhu hraniční čáry v jednotli-
vých úsecích byl ten, že komisaři súčastněných států předlo-
žili pr'esidentu komise své návrhy na vedení hranice a to buď
návrh společný, dohodli-li se, neb každý návrh svůj v případě
opačném. Návrhy mus.ily být řádně odůylodněny a vykresleny
v mapách neb skizzách a dopJ'olvozeny slovním popisem.

Tu nastala první práce techniků-zeměměřičů, vyšetřiti
y mapách, operátiech i na místě samém veškeré důležité okol-
nosti, které mohly míti ,"llivna vedení hranice, zejména poměry
mí,stně hospodářské a terénní. Práce tyto, zejména, na hranici
maďarské a rumunské, kde celá hranice krok za, krokem byla
urČiována detailně dle vyšetřených dat, byly nesmírně obtížné
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pro nedostatek řádně vedených map, zmatené majetkové po-
měry a válkou způsobené nepořádky v úředních operátech.

Na základě zjištěných dat vyhotovené návlfhy staly se
pak předmětem zkoumání komi:sí, která, vozhodla pro ten neb
onen návrh, po případě dohodoví komisaři sami vyhledali
řešení třetí, vlastní. O ná,vrzích se hlasovalo a rozhodla prostá
'-'ětšina hla'sů; v případě rovnosti hlasů měl pres,ident právo
použíti druhého hlasu, jímž rozhodoval. Tak odhlasován průběh
hraniční ve všech komi:sích celkem bez větších zápletek', až na
spor v úseku Javoriny na hranici čs.-polské, který hyl rozhod-
nut na základě dobro'zdání mezinárodního soudu v Haagu ze
dne 6. prosince 1923, 'yl úseku Šalgó-Tarjánském na hranici
čs."maďarské, urovnaný v arbitrážním řízení před Svazem
národů v Ženevě dne 23. dubna 1923 a v úseku Tisy na hranici
čs.-rumunské, kde pro zásadní rozpory zúčastněných delegací
protáhlo, ses,tanovení hraniční čá,ry až, do 9. února, 1926. Mimo
kompromisní řešení otázky Šalgó-Tarjánské byly sporné otázky
rozřešeny Vlť prospěch Československa.

V hraničních vodních tocích byla hraniční linie stano-
vena buď co fixní, totožná 'se střednicí toku v době delimitace
a zůstávající nezměněnou i V' případném posunutí se tloku, nebo
co čára pohyblivá, totožná u toků nesplavných se střednicí
hlavního ramene, u toků splavných se střednicí hla,vního
plavebního, koryta a s ní se pohybující při změnách
toků. Tak určena na hranici čs.-rakouské ve všech vodních
tocích fixní hranice kromě Dolní Dyje, Moravy a Dunaje, na
hranici čs.-polské ve všech tocích hranice fixní, na, hranici
č,s.-maďarské pohyblivá ve všech přirozených vodních tocích
větších rozměrů, fixní V' umělých kanálech a malých t>odch a
na hranicí čs.-rumunské fixní ve všech tocích kromě řeky Tisy,
ve které určena hranice pohyblivá.

Po odhlasov1ání hraniční čáry nastalo období technických
prací, vytýčení, vlymezníkování a zaměření hranice s přilehlými
pruhy území dle instrukcí, vypracovaných zúěastněnými dele-
gacemi a schválených komisí; tyto instrukce byly na· všech
hranicích v podstatě stejné, jen v detailech se lišícÍ.

Každá hranice rozdělena na pra,covní úseky, které obsa-
zeny pracovními skupinami, z nichž každá čítala po jednom
techniku každého súčastněného státu a pfíslušný pomocný
personál. Prac!ovní skupiny pověřeny byly provedením všech
prací v terénu a zllstaly v úsecích vždy co nejblíže pracovniho
místa nepřetržitě, s přestá,vkami pouze v zimních měsících,
kdy polní práce byly přerušeny, až do úplného skončení všech
polních prací rozhraniČovacích.

V tomto období, trvajícím 2 až 3 roky, ukázala se v pra-
vém světle vysoká úroveň čs. zeměměřičů, jímž práce byly svě-
řeny. Již sama okolnost, že hranice státní vedeny jsou po
většině přirozenými útvary horskými, v územích neschůdných
a řídce obydlených, měla za následek nekonečné obtíže V' práci
samé i dopraV'ě potřebných hmot. Ve mnohých úsecích byli
správcové skupin v pravém slova smyslu po dlouhou dobu
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odříznuti od styku s ostatním světem, nuceni odpirati si po
týdny a měsíce i nejvšednější existenční potřeby inteligenta, a
ve všem odkázáni na primitivní prostředky daného okolí.
Poměrně málo bylo těch, jimž připadly úseky snadněji pří-
stupné, poblíž větších míst a komunikací; v některých
partiích, zejména hraníc čs.-po'lské a čs.-rumunské, bylo pro-
vedení nutných prací umožněno jedíně postavením neb adapto-
váním horských chat, které byly pak jediným možwým úto-
čištěm. A při tom bylo třeba podatí výkon nejen technicky
bezvadný co do kvality i kvant,ity, nýbrž i hájiti zájmy státní
při řešení mnohých nejasností v nedostatku spolehlivých do-
kladů. Bylo věru třeba mimořádného vypětí všech duševních
i fysických schopností celku i každého. jednotlivce, aby úkol
zdárně byl vykonán. A tu možno říci předem, že čs. zem ě-
měřiči vykonali svoj'e poslání vzorně a že při
v y č e r p á va j í c í s 1u ž bě i z a o k o 1n o stí n e j n e-
příznivějších docílili výsledků v každém
ohl e dud o k o n a,l Ý c h.

Rozsah prací na jednotlivých hranicích je zřejmý z ná-
sledující tabulky:

Délka I I průměr-I
Počet

Hranice P,racoov. ná délka země- Poznámka
v km useku úseku km: měřičů

Čsl.-německá
I I

(hlučínská) } 66 2 33 5*)

Čs.-rakouská 549 12 45'7 22*) *) I s vede-
ním, triangu-

Čs.-polská 984 30 32'8 28*) látory a to-
Čs.-maďarská. 832 19 43'8 32*) pograťy.

Čs.-rumunská 201 5 402 10*)
I I I

Veškeré rozhraničovací práce prováděny byly společně
techniky vždy obou súčastněných států; ro.-rněž dozor a revise
vedoucími techniky byly společné a o postupu prací podávány
společné zprávy súčastněným komisařům i komisi. V y tyč e n í
a v y k 01 í k o v á n í hraniční čáry dálo se dle textů a map
v komisi projednaných, dle katastrálních map a POpiSl1
hranic, po případě dohodou obou správců pracovní skupiny
tam, kde byla hranice určena údaji v mapách nezakreslenými
(rozvodí), nebo i dle dohody majitelů pohraničních pozemků a
zástupců obcí ve sporných případech. Kolíky zaraženy na místa
později O'sazená hraničními mezníky; v zásadě každý lom hra-
niční čáry byl značen mezníkem, při čemž nejdůležitější pod-
mínkou bylo, aby z každého mezníku byly viditelny oba
sousední.

Pro všechny hranice byly přijaty mez ní k y stejných
typů kromě trojstátových hranečníků, různých a ponejvíce
monumentálních typů a kromě hranice hlučínské, kde užito
poněkud odlišných typů mezníků, tvaru mírných komolých
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jehlanců.Jinak bylo užito dle významu ozna,čovaných boMl
mezníků základních, rozměrů 35 X 35 X 180 cm, hlavních
25 X 25 X 140 cm, mezilehlých 20 X 20 X 90 cm a doplňova-
cích 20 X 15 X 70 cm (tytio' poslední jen na hranici rakouské
a maďarské) a k označení vodních toků kamenů polygo-
nálních 20 X 20 X 90 cm, vesměs ve tvaru hranolu. Kameny
polygonální nestojí v hraniční linii, nýbrž' ji pouze indikují.
V některých partiích hranice čs.-maďarské ,-I bažinách bylo též
užito dubových kůlů. Celkem bylo usazeno na jednotlívých
hranicích mezníků a, kamenů:

.<:: , .<:: , ~

I
''<::r-g~ '" ,.<:: 0_ o '",

'" -i:l .~'" >= ~ Dohro-Hranice ·zo] '" o>, !ll)-~- '" ;> "'- -", »'"~-- oj ~'ť "'oj -- madyE-< -ol -oe '" 8> I
o ..:::..,

N E2 il.. '"., -
Hlučínská - 2 169 I 571 - I - 742

Čs.-rakouská . 1 11 735 2.961 2961 474 7.143

Čs.-po]ská . 2 33 1357 11.900 - - 13.292

Čs.-maďarská 2 27 746 3.737 2792 2225 9.529

Čs.-rumunská I' 2 2 1079 1.107 - 1271 3.461,I

li
--- ---

Úhrnem 7 75 4086 20.276 5753 3970 34.167·1
II I

Mezníky základní, hlavní a z mezilehlých ony, jež tvoří
vrcholy polygonálních pořadů, jakož i kameny polygonální, za-
jištěny podzemně plotnami různých typů a dimensí. Z celko-

1928/202



vého počtu mezníků dodaly vždy súčastněné delegace po polo-
vině; ČS. mezníky jsou vesměs ze iuly, druhé del8gace dodaly
mezníky z různého, vesměs však dobrého materiálu. Na hranici
čs.-rakouské a čs.-polské část mezníků doplííovacích vyrobena
z oetanu, v horských úsecích pak část mezníků všech typú
vyrobena na místě.

Všechny mezníky opatřeny jsou Y'ýsostnými značkami
obou sousedíc,ich stMu, systematickým číslováním na každé
hranici zvlášť, rytými směrovými značkami na sousední mez-
níky a trvalým bílým nátěrem. Značky a čísla mezníkú jsou
malovány olejovtou barvou, pouze na hranici čs.-rumunské a
části hranice čs.-polské jsou ryty.

Doprava mezníků byla obtížným problémem, z\lláště
v horských úsecích hranice čs.-polské a čs.-rumunské, kde pro
naprostý nedostateK cest musely tyto nejdřive býti zřizovány,
stavěny mostky atd., čímž mezníkování značně se zdrželo a
zdražilo oproti úsekům ostatním. Nicméně přes všechny pře-
kážky a nesnáze docíleno i Y' nejnepřístupnějších partiích jed-
notného 'O'značení hraniční čáry, takže nyní je demarkace čs.
hranic uniformní, mimo nezměněnou hranici čs.-německou.

Zaměření hraniční linie a přilehlého
p r u h u úze m í provedeno bylo metodou trigonometricko-
polygonometrickou za účelem získání jednotného podkladu
pro vyhotovení mapové a počtářské hraniční dokumentace,
žádané instrukcemi konference velvyslancú, jakož i pro za-
kreslení do katastrálních map.

T r i a n g u 1a c e hraniční provedena byla zylláštními
triangulačními skupinami, které pmcovaly buď společně nebo
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v kooperaci s triangulátory druhlých súěastněných států a to
vždy na podkladě identických bodů ka,tastrální sítě, jež byla
základem vyhotovení ka,tastrálních map, s východiskem vlŽdy
ze sítě I. řádu. Tak se stalo, že hra<niční triangulační síť nebyla
počítána C'elá v jednom a témže systému, nýbrž na hranici
hlučínské, kde stávající síť trigonometrická byla pouze kontro-
lována, v německé pl'o'jekci Soldnero-,,-Iěse souřadnicov'ým za-
čátkem Pšov, na hranici čS.-rakouské Vi nové soustavě Gaus-
S()vy konformní válcové projekce s počátkem s,')uřaclnic vprů-
sečíku 34 o merediánu východně od Fena s ro,vníkem a to
část od trojmezí čs.-rakoi\lsko-bavorského až po Dolní Dyji;
další úsek této hranice až po Slovensko počítán v soustavě
sv. štěpánské a zbytek a,ž po Bratislavu ve stereogra.fické
soustavě budapešťské; triangula,ce hranice č,s.-maďarské celá
počítána v soustavě budapešťské, rovněž tak triangulace čs.-
rumunská, tato po předchozí transformaci souřadnic bodů
katastrální sítě bez projekce do ster'eoprojekce; též převážná
většina triangulace čs.-polské provedena v soustavě budapešť-
ské až na Těšínsko, kde podržena soustava vídeňská. Pro
zanesení hranice do katastrálních map i pro potřebu katastrál-
ních úřadů byla dodatečně provedena zpětná transformace
souřadnic na hranici čs.-rakoU!ské z nové Gaussovy projekce
do soustavy gusterberské pro území Čech ado moravské
soustavy (odlišné od sv. štěpánskfi) pro území Moravy,; na
hranicičs.-polské pak z budapešťské projekce do, soustavy bez
projekce, v níž' byly v"lyhoto'Venykatastrální operáty bývalého
'vlaďarska.

Z identických bodů vyššího řádu vycházejíc, byla rozv~-
nuta triangulační síť vsunutím přechodných bodů až do sítě
detailní s body volenými buď přímo v hraniční linii, nebo v její
bUzkosti pro účelné připojení polygonálních hraničnich pořadů,
volených z bodů hraniční demarkace. Rozsah prací triangulač-
ních je zřejmý z tabulky:

CI 0= Signalisace
Hranice

'0., '"O Nově
= o vys. I I strom. I věže stahil.,.!,d >:::I post. Pyrarn. . '1w slgna

Hluěínská II 1 52 I~ 45 I - 711 O

Čs.-rakouská 2 350 28 270 19 33 235
Čs.-poíská 9 673 52 566 44 11 626
Čs.-maďarská 3 748 40 500 ti6 142 312
Čs.-rumunská 1 216 26 144 21 25 105

·1,

--- --~ ---
Úhrnem 16 2039 146 ]525 150 I 218 1278

I
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Stabilisace bodů, pokud jí bylo zapotřebí, byla prove-
dena jednotně voleným typem trigonometrických kamenů, roz-
měrů 25 X 25 X 100 cm s podzemním zajištěním; pro ,'šechny
body sítě vyhotoveny pak nové topografické popisy.

Observace úhlů a všechny výpočty byly provedeny bu(T
společně triangulačními skupinami obou súčastněných států
nebo při účelném rozdělení práce, ale vždy tak, že triang-ulační

Qperát byl "''Yhotoven ve dvou identických exemplářích, na-
yzájem ověřených. Vyrovnání souřadnic metodou nejmenších
čtverců užito jen pro body hlavní a přechodné sítě, body
detailní vyrovnávány buď graficky nebo prostě vz.aty středy
přibližných s,ouřadnic, v'Yšetřených z pokud možno největšího
po·čtu trojúhelníků. Toliko na hranici čs.-rakouské užito vy-
rovnání grafického pro všechny body. Pro důležité hraniční
body vypočteny též zeměpisně souřadnice, vztažené k ferr-
skému poledníku. Celkový výsledek:

1928/205



Hranice
Vyrovnáno bodll. Zeměpisné

nejmen. čtverci graficky souřadnice

HlučÍnská - - 20
Čs.-rakouská - 193 8
Čs.-polská

I 419246 -
Čs.-maďarská 210 - 2
Čs.-rumunská 58 - 2

Uhrnem 514 612 32
i

P Oly g O n i S a,c e a, pod rob n é m e r e ní hraniční
linie a přilehlého hraničního pásma v šířce 50-300 m prov'e-
deny na podkladě trigonometrické sítě v podstaM dle předpisů
polygonálních instrukcí bývalé monarchie, které doplněny
specielní hraniční potřebě odpovídajícími podrobnými návody,
vypracovanými v jednotlivlých komisích.

Hlavní hraniční pořady voleny pNmo ze znaků hraniční
demarkace, vedlejší pro zaměření hraničního pruhu zvlášť.
U vodních toků hraničních viOlenyvrcholy polygonních pořadů
buď střídavě na, ,obou březích toku, nebo po každém bi:ehu po-
řad samosta,tný. Body mimo hraniční linii ležící stabilisovány
typickými kameny polygonálními.

Úhly měřeny byly stroji s noniovým udáním 20" jednou
větou, délky pásmy a latěmi srovnanými s normálním metrem;
měření nepřímého užito jen výjimečně. výpočty polygonální
provedeny logaritmicky s použitím kontrolních v'ýpo'čtů. Měření
podrobné provedeno přímo na, polygonální st,rany pl'O hraniční
linie se všemi znaky a lomy a pásmo šíře až do 20 m, dalších
50 m pásma tachymetricky, zbytek do 200-300 m pak protí-
náním z hraníčních bodů co stanovisek za účelem získání v,ý-
zna,čnějších bodů situace a terénu, identických se zobrazením
v katastrálních mapách. Výsledky podrobného měření zaneseny
do polních náčrtků rozměrů 42 X 34 cm, jež byly adjustovány
obvyklým způsobem se zavl8dením konvenc~onelních značek
nových znaků hraničních.

výš k y hraničních p o ly g o n á I ní c h bod ů vyše-
třeny pomocí zenitních vzdáleností, měřených současně s vodo-
rovnými úhly, po případě nivelací s navá,záním vždy na známé
pevné body precisní nivelace. Na hra.nici čs.-rakouské mimoto
měřeny na většině polygonálních bodů azimuty busolou na-
montovanou na stroj.

Celkový vlýsledek polygonisace a podrobného měření na
jednotlivých hranicích jest:
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Pol. po- Po čí- Azi- Sířka
Výšky Polních zaměř.Hranice řadů a taných bod1'í muty náčrtů pruhurayonů bodů měl:'ené m

Hlučínská . 35 469 60 I - 55 I 100

Čs.-rakouská . 466 5.311 4.542 2.258 893 200

Čs.-polská . 2.910 12.361 8.193 - 1.809 50

Čs.-ma(farská 2.164 10565 8282 - 1.088 200

Čs.-rumunská 388 2.667 2.375 - 340 300

Úhrnem 5.963 I 31.373
1

23.452 2.258 4.185 -

d pec i e 1ním ě ř e n í bylo nutné u oněch hraničních
toků, kde se předpokládalo, že bude třeba vyšetřiti plavební
koryto neb střednici hlavního ramene. V těch případech byl za
pomoci polygonální sítě vyšetřen systém příčných profilů, jež
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zamereny prImo neb vyšetřeny pomocí sondotachygTafického
měření. Rovněž podélné profily hladiny vodní byly zaměřeny.

Veškeré z á p i s y, n á črt y a v Ý poč t y prováděny
byly buď společně správci skupin obalUsúčastněných státu neb
takovým způsobem, aby každý ze súčastněných států obdržel
jeden ze dvou identických exemplářů každé součástky, tak, aby
pro budoucnost ka,ždý spor předem byl vyloučen.

Obr. 6 a). Ukázkarevidovaného pruhu topografické mapy.

Polygonisační výpočty prokázaly vesmě,s, že měřické
práce i v úsecích za n'ejvýše nepřízniv)'ch podmínek byly p,ro-
vedeny s přesností vyhovující úplně požada,vkum použité me-
tody; jen Vi ojedinělých případech bylo třeba p'oužíti koncedo-
vané přirážky 25 %, po případě 50%, k dovoleným mezím úhlo-
vých a délkových odchylek polygonních pořadu.

'Paralelně s měřickými pracemi byla provedena r,e v i se
top o g r a f i c k é map y 1: 25.000 v hraničním pruhu 300-
500 ln po obou stranách hranice; revisí pO"\lěřenybyly zvláštní
skupiny topografické, vedené z čs. strany dustojníky Vojen-
skéhozeměpisného ústavu, v podstatě dle předpisu platných
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pro vyhotovení této mapy. Při tom bylo využito co neJvlce po-
drobného měření jednotlh1ými skupinami úsekovými co' do si-
tuace i výšek; topografické názvy opraveny dle oficielních no-
vých názvů a na základě šetření na místě. Hevise prováděna na
pracovních listech r02měnl X normální sekce topografické, pro-
"edených modrotiskem; tyto listy byly pak čistokresbou vypra-
veny na originál reambulované mapy. (Viz obr. 6 a, 6 b.)

~s%ugoly '---p~
h~'.../ 7t~,::"'"

J"""""...~8.'.•...
....•.!. o· .

3 ··..·":······3
, ',h, ., •.~~••,•••••••••••••••

Obr. 6 b). Ukázka z původní topografické mapy.

Po zpracování v\ýsledkú měřických prací bylo přikročeno
k poslední fázi rozhraničov:acích pra.cí - v y h o t o ven í k o -
n e č n é hra nič n í d o k u m e n t a c e, předepsané instrukcí
konference vehtyslanců. Součástky této dokumentace jsou:

1. Pod rob n á hra nič ním a p a v měřítku 1 : 2500,
2880 neb 5000, znázorňující hraniční linii se všemi hraničními
znaky a podrobnou situac!i zaměřeného hraničního pruhu, vy-
hotovená ,-I sekcích rozměrú odpovídajících měřítku mapy.

2. Pod rob n Ý pop i s hra nic e, obsahující mimo
slovní popis hraničního průběhu též veškeré přímo měřené a
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počtářsky vyše1!řené údaje každého hraničního znaku, sestavené
ve formulářích, v podstatě stejných pro všechny hranice.

3. Gen e r e 1n í pop i s hra nic e, obsahující údaje
o vedení hranice v hlavních rysech vzhledem k význačným
bodům terénu, komunikací, vodních tDků a obcí po obou stra-
nách hranice.

4. Hra nič Il í map a, 1 : 2 O 0.0 O O, doplňující povšechný
popis, vyhC'itovená zanesením hraniční linie do stávajících listů
této mapy a opravením dosavadních názvů novými.

5. Sb í r k a pro t o k o 1ů o s e z e n í c h k o m i s í,
k nimž připojeny co přílohy vl3echny texty a mapy, na jichž zá-
kladě byla hraniční linie určena,.

6. K o n e č n Ý pro t o k o 1 ode 1i m i t a c i, v němž
stručně uvedeny všechny okolnosti pro delimitaci významné a
prohlášení komise, že definitivní hraniční demarkace úplně
souhlasí se zobrazením a popisy v jednotlivých součástkách
dokumentace.

7. Kromě součástek 1.-6. u,-jedených byla -- jak již zmí-
něno - na všech hranicích '-Iyhotovena pře h 1e d n á h r a-
nič ním a pal: 2 5.0 O O. :Mapa tato není žádána pro koneč-
nou dokumentaci, přes to však jí byla připojena kromě hranice
čs.-rumunské, kde byla vyhotovena pouze co dokument pro
vlastní pot,řebu obou států pro zanášení definitivní hranice do
přehledných, vojenských a, pod. map.

Oelkem bylo vyhotoveno:

Listll. hraniční mapy
. ,

t o ~o=..Q C-l:" ~

Hranice 1: 2500 11: 2880 \1: 5000 [1:25.00+: 200.000
o ..<:: l1.l

~~~:.:::
~~~·a·a

H1učinská II 23 5 4 I 1 II 150- I
I

Čs.-rakouská 56 215 , 61 5 I 400
I

Čs.-polská
!15 434 -- 83 9 Jr 750

Čs.-maďarská - 393 46 6R 9 558
Črl.Trumuoská 145 - -- 17 2 II 673

Úhroem 239
·1

1042 51 233 26 II 2531

Tři exempláře každé součástky dokumentace byly pode-
psány všemi členy delimitačních komisí a co důkaz provedené
delimitace doručeny konf'erenci velvyslanců v Paříži, která po
přezkoušení a schválení jich uložila. jeden exernplM ,-I() vlastním
a,rchi-vu,po jednom pak intimovlala přislušným vládám súčastně-
ných států; tyto ~xempláře jsou uloženy v archivu ministerstva
zahmničních věcí.

R e p r ()d u k c e s()učá,stek konečné dokumentace v. počtu
vyžádaném jednotlivými delegacemi byly pořízeny po nabídko-
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vém řízení ústavy buď československými nebo i cizími, a to
reprodukce map metodou fotoryteckou neb ftotomechanic-
kou, popisy tiskem neb litografií a pod. Tu dlužno uzna.ti, že ze-
jména čs. reprodukční ústavy ministerstva, financí i Voj. zem.
ústavu vycházely čs. delegacím vstříc vždy s kmjní ochotou a
že přes veškeré přetížení pra.cemi dodJaly jim zadané práce vždy
ve vzorném provedení a vždy přesně v čase smlm;leném.

Originály konečných dokumentů zůstaly súčastněným stá-
tům, které je vyhotovily; původní zápisníky, náčrty, výpočty i
seznamy, ověřené funkcionáři obou súčastněných států, byly po-
tvrzeny na konec komisí; z čs. strany spojeny byly v jednotné
měřické dílo zvlášť pro každý pracovní úsek a uloženy spolu
s fO"\"l1lěžkomisí potvrz'enými 'originály hraničních dokumentů,
triangulačním operátem a s reservními reprodukcemi ve zvlášť
k tomu cíli založeném delimitačním archivu, který v nynější
době se nachází v ministerstvu veřejných prací vi Praze.

Na konec co poslední práce mzhraničovací provedeno bylo
z a k r e s 1e n í hra nič n í č á r y a zaměřeného pruhu území
z čs. strany d o k a t a str á 1 n í c h P 1 á n ů; do příslušných
listů byly vyneseny všechny počítané body, tvořící záměrnou
síť a z těch v'Ynesena.zaměřená situace. V zájmu co nepřesněj-
šího připojení na zobrazenou situad v mapách bylo již při po-
drobném měření dbáno toho·, aby bylo získáno co nejvíce iden-
tických bodů a útvarů, o nichž se dalo předpokládati, že nedo-
znaly časem změn. V partiích, kde situace naprosto byla změ-
něna (komassací a pod.), vynešen prostě stav během delimitace
zaměřený; v obcích, kde katastrálních map dosud vůbec není,
byly dodány katastrálním úřadům snímky a opisy VŠ'Hchběhem
delimitace získaných dat, které pro založení katastrálních ope-
rátů mohou míti důležitost.

Při všech počtářských i mapovacích pracích bylo pravid-
lem, aby v každém hraničním úseku tyto práce až do konce
provedl týž technik, který v onom úseku prováděl veškeré polní
práce a se všemi pomůckami důkladně byl obeznámen; opatření
to přispělo jistě značnou měrou k ekonomickímu a bezvadnému
vypra,;iení všech hraničních děl *).

Veliké dílo je skončeno, hra.nice českoslo·venské repu-
bliky, pokud podléhaly delimitaci, jsou nejen zřetelně a trvale
vyznačeny v přírodě, nýbrž i jejich demarkace za,jištěna. nepo-
chybným způs'ohem v řadě hraničních dokumentů, jaklými se až
dosud nemohl vykázati žádný stát. Českoslovenští zeměměřiči
mohou tudíž s plným zadostučiněním pohlížeti zpět na vykona-
nou práci a s tím vědomím, že čestně obstáli ve vážném zápase
o prestiž svého jména v tuhé soutěži a že p,řispěli hřivnou, ne
nepatrnou, k dosažení dalšího stupně konsolidace českosloven-

*) Podrobné vylíčení jednotlivých prací rozhraničovacich viz v článku
téhož autora "Rozhraničovací práce na Jlomezí československo-rumunském",
vycházejícím právě v běžných číslech Z. V.

1928/211



ského státu. Jsem přesvědčen, že každý z nich buďe vzpomínati
vždy s pýchou na tuto dobu své spolupráce - aniž by V'zpo-
mínal obtíží a strádání, jež bylo třeba překonaú.

Résumé: L a fo n cti on des ing é n i e u l' s - g é o mé t l' es
a a n s I a d é I i m i t a t i o n des f l' o n t i é l' e s t c h é c o s lov a q u e s.
En 1920-1927, la Délimitation des frontiéres entre la République Tchéco-
slovaque d'un et l'Allemagne (Section de Hlučin), l'Autriche, la Pologne,
la Hongu-ieet la Roumaine d'autre part, crées par les Traites de Paix
apres la Grande Guerre, a été effectuée par les Commissions 11ltematio-
nales de Délimitation, constituées par la Conférence des Ambassadeurs
a Paris.

Les travaux techniques de Délimitation exécutés par les Délé-
gations des États Interessées, peuvent étre divisés en trois parties
principales:

1. La matérialisation de la ligne frontiere ďune maniere claire et
durable ft l'aide des bornes des types spéciaux. En somme on a installé:
7 bornes-triplex, 75 bOl'nes origines, 4086 bornes pdncipales, 20,276 bornes
intermédiaires 5'752 bornes complementaires et 3970 pierres polygonales,
totalement 34.167 bornes et pierres frontieres.

2. L'exécution du levé de la ligne frontiére avec la zone adjacente
de 50-300 m de chaque cóté de 111, frontiére a l'aide de la méthode
trigonométrique-polygonale. Le réseau de tria,ngulation est composé de
2039 points, pour lesquels 1821 signaux artWciels ont été érigés" dont
146 tours ďobservation, 1525 pyra.mides simples et 150 signaux 8111'

arbres. Les caIculs ont livré les coordonnées rectangulaires dont 1126
compensées; 1298 points ont été marqués par nouvelles pierres trigono-
métriques. PoUl' 32 points les coordonnées géo-graphiques ont été
établies. Dans le réseau polygona,lon a choisi 5963 cheminements polygonaux
avec 31.373 points, pour lesquels les coordoDllléesrecta,ngulaires ont été
calculées. On a établi les hauteurs absolues pour 23.452 points situés sur
h ligne frontiére meme' et sur 2258 point les azimutbes ont été mesurés
directement. Les résultats d'e, la topométrie ont été reportés sur 4185
esquisses de campagne.

3. La confection de la documentation finale de la frontiére
conte<n:ant: a) La carte détaillée de la frontiěre ft l'échelle 1 : 2880,
1 : 2500 ou 1: 5000, toutens,emble cn 1332 feuilles; b) Le régistre
d'abornementavec la description détaHlée de la frontiere en 2531 feuilles;
c) La description générale de la frollltiere avec la carte en 1: 100.000
en 26 feuilles; d) La carte d'ensemble 1: 25.000 en 233 feuilles; e) Les
Proces-Verbaux des séances des Commissiollls avec les annexes; t) Le
Proces-Verbal de Délimitation.

Du cóte tcbécoslovaque tous les travaux techniques aussi bien
que la confection des documents finals sub a)-d) mentionnés ont été
confiés aux ingénieurs-géometres de l'État qui ont rempli leu1's devoirs
d'une maniere irréprochable, malgré toutes les désavantages du terrain
et des cotllditions climatiques.
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/ V YV Y /" v
VYZNAM ZEMEMERICSKE PRACE V CESKO-

SLOVENSKÉ POZEMKOVÉ REFORMĚ.

V československé pozemkové reformě, stejně jako v pozem-
kových reformách prováděných v jiných státech, připadá značný
a významný úkol odborníkům zeměměřickým.

Naše pozemkb'vál reforma z,apoča,ta byla na zlemědělské
půdě íhned po stá,tním převra,tu a obsa.huje několik období a
akcí, které prováděny byly dle stavu prací zákonodámých a
naléhavých potřeb. Všechny tyto akce byly prováděny za vy-
datné spolupráee zeměměřičovy.

Pozemková reforma zahájena byla v Ý k u p e m dl o u h o-
d ob Ý c hpa c h t u dle zákona ze dne 27. května 1919, č. 318
Sb. z. a n., jímž se dostalo 128.557 nabyvatelům do vlastnictví
celkem 101.1191w půdy. Akce tato byla rychle ukončena
za spolupů,sobení soudů a civ. zeměměřičů. Zákon ukládal ža-
datelům, ahy opatřili situační plány, které byly v době od roku
1919 až do roku 1921 civ. zeměměřiči skoro vesměs vyhotoveny.
Nešlo zde j,en o pr,osté zaměření jednoWvých pachtů, nýbrž
také o zjištění stávajícího stavu a o zjištěni a vymezení služeb-
ností, neboť vykupovány byly často zna.čné komplexy pozem-
kové. Bylo nutno dbáti i toho, aby zajištěny byly přístupy na
jednotlivé části a učiniti opatření nutná k řádnému hospodaření.
V některých případech, kde vlas,tník po,užil svého práva dle
cit. zák., prováděli civ. zeměměřiči též přemís,tění jednotlivých
dílcú pachtů, řešení nových cest a pod. Ukony měřických úřed-
níků kat. úřadú,zejména zakreslení a pwvedení dlouhodobých
pachtů v operát.ech katastrálních blíží se svému dokončení.

V období příprav k soustavnému řešení poz.emkové re-
furmy provedeno bylo několik akcí předběžných a to· v n u cen Ý
pach t dle § 63 příděl. zákona, a příděl půdy s,tavební
a r o z p týl e n é. Při provádění vnucených pa,chtu, které se
týkají výměry 141.172 ha půdy a 265.162 pachtýřů, obsahovaly
práce zeměměřické projektování účelného rozdělení pozemku
jakož i jejich vytyčení a vyhotovení situačního plánUipro pach-
tovní smlouvy. Práce tyto prováděli civ. zeměměřiči za spolu-
působení orgánů Stá,tního pozemko'vého úřadu, zejména jeho
obvodových úřadoven a odborných zemědělských poradců.
Souběžnou a k ci - "R" (příděl půdy rozptýlené), lze po stránce
měřické charakterisovati jako doplněk výkupu dlouhodobých
pachtů, čímž dáno bylo i řešení těchto prací. V akci "R" při-
děleno bylo 9302 ha půdy 17.588 nabyvatelům. Naproti tomu
při ak c i - "S", dotýkající se 6311 ha a 32.651 nabyvatelů,
připadlo zúčastněným zeměměřičUm vypracování účelných ná-
vrhu pro rozdělení pozemku v místních tratích s ohledem na
regulační plány obcí. Také tyto úkony prováděli. civ. země-
měřiči dle dispo,sic svrchu zmíněných orgánů S. P. U.
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Soustavné velkorysé p r á cep ř í dělo v é zahájeny byly
roku 1922 již na celé řadě velkostatků. V této době počíná též
největší rozmach z,eměměřických prací, organisovaných Státním
poz0mkovým úřadem. Ro'zsah jejich jest patrný z fakta, že až
dosud proveden byl příděl na 566.857 ha půdy v 6884 kat.
obcích (v Čechách 3799, na Moravě a Slezsku 1476, na Sloven-
sku 1439 a na Podkarpatské Rusí 170) pro 305.837 nabyvatelů.

Práce zeměměřičovy zaha,juje přídělové řízení, kde je třeba
vypracovati soupis přejímaných parcel, který slouží co podklad
pro nutná právní jednání, z,ejména pro poznámku převzetí, vý-
povědi osobám hospoda,řícím, dá,le pro ocenění pozemků a jiné
účely administrativní. Zeměměřiči připadl zde úkol zjistiti sku-
tečný i kmhovní stav piiejímaných pozemků. Úkol ten ztížen je
t:m, že nejsou často ještě knihovně provedeny akce dřívější
(výkup dlouhodobých pachtů, odprodeje, akce "R" a "S" a,pod.),
jakož í tím, že ne,souhlasí hranice parcel jednotlivých kultur a
je nutna obchůzka a, zjištění skutečného stavu. Na Slovensku
a Podka,rpa,tské Rusi přistupují ještě potíže, vznikající z chao-
tického stavu katas,tru a knih pozemkových, které někde vy-
žadují i úplného zaměření stavIL v přírodě a vyhotovení situač-
ních plánů dříve, než lze přistoupiti k pracím administrativním
a k sestavení číselného přídělu a grafického plánu. V každém
případě třeba provésti reambula.ci map, t. j. - kromě zjištění
změn hranic kultur - vy&et.ře,ní a, zaměření nezakreslených
dosud cest, příkopů, vodních toků, regulací a pod.

Na takto opatřeném podkladě provádí zeměměřič bonitaci
pozemků za úěas,ti agronoma, S. P. Ú. a,místních znalců, resp. členů
místního poradhího sboru. Zakvesleníffi' výsledků bonítace do
map, resp. do zhotovených situačních náčrtků, získán je teprve
přehled! o pozemcích, jež jsou předmětem řízení a výs,tižný pod-
klad pro ;správné pl'o~edení přídělu. Bonitace, takto provedená,
tvoří též základ pro výpočet jednotkových cen jednotlivých
bonitnich tříd.

Další prací zeměmě,řiče je vyhotoviti povšechný a podrobný
plán přídělový. V povšechném přídělovém plánu (hmbé rozvaze)
na,vrhne operující technik po předchozích pracích a informačním
mis,tním šet,ř,ení účelný rozvrh převzaté půdy hospodářské jed-
notky (dvora). Dbá toho, aby event. vytvořený zbytko~ý statek
byl účelně a hospodářsky soběstačně vyřešen a a,by jeho po-
zemky, pokud lze, byly aronďovány. Půdu pro drobný příděl
uchazečů z j,ednotlivých zájmových obcí rozvrhne s ohledem na
vzdálenosti těc,hto obcí, jakož, i na vhodnost příjezdu.

Po schvá,lení povšechného plánu (hrubé rozvahy), vy-
pracuje měřický orgán podrobný přídělový (grafický) plán. Za
tím účelem zjis,tí za pomod místního poradního sboru vhodné
směry dělení pozemků, event. určí služebnosti a provede pak
po jednání s přídělci umístění jednotlivých dílců, řídě se zásadou,
aby jednotlivé příděly měly hospodáiisky vhodné tvary, a aby
poměr šířky k délce pozemků byl příznivý.

Součástí řešení grafického plánu je sjednání směn buď
za účelem získání půdy tam, kde j,e ji pro příděl nedostatek,
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anebo za účely arrondačními. Prováděnými směnami dociluJe, se
již nyní v mnoha případech scelení pozemků velmi zna,čného
roz's·ahu.

Specielní formou příd'ělu soběs,tačných středních usedlostí
je pří děl k o Ion i s a ční c hne dílů a to zejména na, S10'-
vensku, kde na zabraných objektech vy,tvořeny jsou i celé nové
obce. Také po stránce zeměměřické jsou tyto práce významné.
Měřickému orgánu připadá v řešení celkového přidělo'vého,plánu
úkol vyhlédnouti vhodné místo pro zřízení nové obce, se zře-
telem na všechny okolností a poměry místní a, vypracování celého
zasta,vova.cího plánu. Formou kolonis.a,čníusazeno bylo až dosud
1679 rodin na výměře 26.807 ha ve 145 ohcích, z nichž bylo
28 úplně nově vybudováno a 117 kolonií připojeno bylo k obcím
již stávaj.ícím.

Po schválení grafického plánu, které provádějí úředníci
ústředí StlLtního pozemko,vého úřadu neb delegovaný úředník
obvodové úřadovny, vytyčí z,eměmě,řična podkladě grafického
plánu příděly v přírodě a za.řídí omezníkování jejich. Jak ob-
sáhlý a významný j'81tento úkol při naší poz,emkové reformě
. vysvítá z okolnosti, že až dosud spotřebováno bylo 917.793 mez-
níků a náklad na ně činil 7,447.119 Kč. Me'zníky jsou většinou
žulové, dostatečně hluboko osazené. Pozemky přidělené odlišují
se již dnes v teréně prospěšně od mnohých pozemků ostatních
přesně znatelnými hranicemi, což jis,tě bude vítanou oporou
yšem .technikům, v tomto území pracujícím.

Jakmile ukončeny jsou tyto práce a administrativní úkony
s řízením spojené (sestavení rejstříku přídělů, v němž vyznačeny
jsou přidělené parcely, výměry jejich dle bonitních tříd, výpočet
přídělových cen), na,s,mvaj.í rozSlLhléměřické práce, směřující
k provedení přídělu v knihách poz,emlwvých a v operátech
katastrálních, t. j. přesné zaměření p~idělených pozemku, vy-
hotovení situačních plánů, výpo,čet ploch, sestavení seznamů
služebností a povinnos,t,í a seznamů společných cest.

Zaměření přidělených pozemků děje se <He,předlpisů, plat-
ných pro knihovní dělení parcel. V pozemkové reformě vyskytují
se všechny případy měření situačního od malých případů za-
měřování na zajištěné body mapy katas,trální a,ž,k roz,sáhlému
měření polygoná.lnímu, připojenému na. pe,vné body mapy
katastrální a k úplnému novému měření metodou trigonometricko-
polygonální - hlavně na, Slovensku. S. P. Ú. pečuje o vhodné
zajištění význačných bodů polygonáJních.

Tímto způsobem opatřený měřický elaborá,t slouží však
nejenom k účelům knihovního provedení přídiělu, ale i k ukon-
čení administrativních úkonů Státního pozemkového úřadu, ze-
jména k přesnému zjištění přev'za,té plochy za účelem konečného
ocenění a k sjednání konečné dohody o ceně nebo k vyhotovení
výměru o ní, jakož i k výpočtu př,esných přídělových cen.

Velký rozsah přidělené půdy ukázal též nemožnost stejně
rychlého provedení změn v operátech katast,ráJních, jak toho
potřebuje finanční sprá,va k předpisu daně pozemkové. Na,sta.la
proto nutnost sestavení prozatímních daňových
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e I a bor á t ů, obsahujících rozdělení pozemků a jejich čistého
katastrálního výnosu. Úpravu daňového elaborátu provádějí
měřičtí a přidělení úředníci přídělových komisariáJtu dle instrukcí,
které vydal Státní pozemkový úřad po dohodě s ministerstvem
financí.

Mě'řické orgány S. P. Ú. zpra,cují systematicky výsledky
zaměřeného přídělu společně s operá,tem přídělovým tak, aby
opatřen byl elaborá,t, který umožňuje vyhotovení právních listin
ke knihovnímu po,řádku (přídělových lis,tin), dohod o směnách
a knihovních žádostí. Sem patří též sestavení konečných rej-
stříků, pr0jednání všech měřenímzjištěných nesrovnalostí stavu
knihovního a katastrálního oproti stavu skut,e,čnému, což je velmi
častým zjevem v komplexu pozemků bývalých velkostatků.
:Měřick)' úředník, který elaborát zpracuje, musí provésti šetření
a jednání o změná,ch knihovně neprovedených, o opravách mapy
a pod. jakož i šetření o zřízení žádaných nových služebností,
pokud jsou nutny k zabezpečení řádného hospodaření na přidě-
lené půdě, vymeziti přesný jejich rozsah a zjistiti p~)Zemkyslu-
žebné i panující. K těmto úkonům ná,leží také úprava služebností
knihovně již zajištěných tak, aby vyhovovaly změněným po-
měrům (us,tanovení §19 zák. ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a
nař.) a event. úplné zrušení jejich a vyzna,čení všech těchto
okolností v elaborátech.

Zmíněné práce vykonávány jsou jednak hromadně pro celá-
katastrální území a ve zvláště naléhavých případech (z důvodů
úvčrových a pod.), pokud jde o stavební: místa a zbytkové statky,
také samosta,tně. V těchto případech je pak třeba nově upraviti
a doplňovati elaborá,t,. Úpravy jeho jsou nutné nejen z důvodů
uvedených samostatných akcí, ale i pro stále a rychle se měnící
stav knihovní, což je dů'sledkem knihovního provádění odprodejů,
výkupu dlouhodobých pachtů, předchozích akcí přídělových atd.

V p,ředchozím byly jen zhruba naznačeny práce zeměmě-
řické v pozemkové reformě na půdě zemědělské, pokud je pro-
vádějí orgány S. P. Ú., jimž ovšem přísluší též organisační a kon-
ceptní práce s prováděním pozemkové reformy spojené, nehledě
k rozsáhlému výkonu, který nastá,vá měřickým úředníkům ka-
tas,tru k zanešení všech změn do operá,tů katas,trálních.

Při r e for měl es n í jde zpravidla o velké komplexy a
práce měřické omezuji se na provádění soupiSU!parcel. Zaměření
na,stává jen tehdy, jsou-li předmě,tem přídělu čá,sti parcel, tedy
v případech, kde přidělovány jsou lesní komplexy dle hospodář-
ských hranic, které nesouhla,si s mapovním stavem.

K provádění svrchu zmíněných úkolů je ve S. P. Ú.
ustanoveno v ústředí 15 měřických úředníků, v obvodových
úřadovná,ch a u přídělových komisariátů 53 měřických Med-
níků. Poče,t tento ovšem nepolstačuje k rozsáhlé agendě a vyko-
návají ji kromě úředníků měřických také ostatní techničtí úřed-
níci (inženýři kulturní, sta,vební), kteří oviládají zeměměříckou
praxi, a některé úkony u přídělových komisa.řů - též hospodář-
ští úředníci, kteří si osvojili potřebné znalosti zeměměřické.
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Pokud pak jde o zaměření a vyhotovení situačních plánů,
použil S. P. U. k spolupráci civ. zeměměřičů, aby mohl zachovati
vytčené tempo, pracovní. V pozemkové reformě, pracovalo c,elkem
330 civ. zeměměřičii a, to nejen na pracích čistě měřických,
ale též na administrativních úkonech svěřených přidělovým
komisariátům. Posledně jmenovaným připadl pak hlaNně dohled
a revise vykonávaných prací. Jako v úřednictvu, tak i mezi civ.
zeměměřiči uplatnilo se~ značné pr,ocento civ. techniků jiných
hlavních oboru (počtem 76), kteří v pozemkové reformě prová-
děli měřické prá,ce ve větším rozisahu. •

Rozsah i specielní povaha prací zeměměřických řízených
S. P. Ú. vyžadovaly pochopitelně zvlá,štních zásahů legisla-
tivních i organi,sačních. V době zahájení pra,cí přídělových v roz-
sáhlejší míře vydané nařízení vlády republiky čeiskoslovenské
ze Jne 12. května 1922, č. 148 Sb. z. a nař. nalezlo rychlého jed-
notného použití zejména na Slovensku a Podka,rpatské Rusi. Po
stránce formálního vyba,vení elaboráJtu docíleno bylo celkem
jednotnosti. S. P. Ú. působí k tomu svými instrukcemi vydáN3r
nýrni pro své výkonné úředníky i pokyny pro civ. techniky práce
provádějící.

Pozoruhodno je, že výhradně pro účely poz. reformy vydán
byl zákon dne 5. dubna 1926, č. 126 Sb. z. a, n., jímž umožněno
je prozatímní zaknihování přídělů na, podkladě plánů před-
běžných, vyhotovených technickým odborem S. P. Ú. Prak-
tického použití nalézá tento zákon hlavně v kat.. územích, v nichž
bezprostředně po provedení poz. reformy anebo zároveň s ní na-
stává scelování pozemků (na Moravě a, ve Slezsku).

Posuzována s hospodMskéhoi hlediska vyka.zuje pozemková
reforma značné plus pro zeměměřický stav, což je zřejmo z toho,
ž,e jen za práce zadané civ. zeměměřičům S. P. Ú. byló při-
znáno a vyplaceno až dosud na, honorářích 43,911.055 Kč 81 hal.,
kterážto částka jeMě značně stoupne až veškeré práce budou
skončeny a revise orgány S. P. Ú. provedena. V této částce ne-
jsou obsaženy honoráře civ .. zeměměřičů za práce spojené s ostat-
ními akcemi pozemkové reformy jako dlouhodobých pachtů, pří-
dělů půdy rozptýlené a stavební, vnucených pachtů, odprodejů,
propuštění pozemků ze záboru, omezníkování směnou získaných
poz,emků, dělení a vyhotovení parcelačních plánů pozemků při-
dělených na stavební místa obcím a pod.

Provedená pozemko'vá reforma zvýší podstatně také pra-
covní možnosti pro civ. zeměměříče v době příští tím, že odstra-
nila závoru, kt,erá velkost,atkářské půdě znemožňovala pohyb
v minulých dobách.

Těmito řádky snažil jsem se zhruba vytk:nouti význam a
práci zeměměřičovu v pozemkové reformě. Jsem dalek do-
mněnky, že snad pozemková reforma je výhradní prací země-
měřickou. Zákon o Státním pozemkovém úřadě stanovil jeho
organisaci rovnoměrné a významu jednotlivých úkonů odpoví-
dající zastoupení živlu právnickému, technickému a hospodář-
skému, jehoi společným dílem jsou výsledky po'zemkové
reformy.
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Résumé: L'importance do. l'arpentage dans la ré-
f o l' m o. ag l' a il' etc h é c o s 1o ya q u e. Dans la réforme agraire tchéco-
slovaque, 10.róle des géometres est important. Ds ont a travailler des
la période ou se pl'épa,ra la solution systématique do. la réforme agraire,
a savoir:

a) lors du rachat des baux ft long torme! (101.119 ha de tene ont
ébé distribués a 128.557 acquéreurs); .

b) lors do. ľaffermage fo,rcé en vertu du § 63 do. la loi do. pa,rtage
(265.162 fermiers se sont vus affermer 141.172~a do. terre);

c) lors de ľopératiOlIl"R" (pa.rtage do. terres disséminées, jusqu'ici
17.588 acquéreurs ont l'ecu 9302 ha do. oorre);

d) lors do.lfopération "S" (p.a.rtagedo.la terre ft bátir, 32.651 acqué-
reurs ont re{lu6311 ha d·e tene).

Mais l'activité maximum des travaux ďarpentage organisés par
l'Office foncio.r ďÉtat a commencé avec ľopération systématique do. par-
tage-opération do. grand style qui date do. ľannée 1922 (jusqu'ici on a
distribué 566.857 ha do. terre entre 305.837 acquéreurs résidant dans 6886
communes cadastrales).

Le géometre inaugure ľopération de partage o.n dressant 10.relevé
des pareelles recues, puis il détermine ľétat réel et sur registre des lots
recus, il assume également la réfeetion des cartes. Avec la collaboration
de l'agronome, il établit la qua.lité des lots et porte les résultats obtellus
sUr une carte (eroquis de situation). Sur cette base, le geometre prépare
le plan général de partage (projet en gros) et le pla.n do.partag-e détaillé
(plan gl'aphique), plus il trace les parcel1es to11e3qu'elles se prosentellt
dans la nature, les abome et effectue les opérations administratives
liées au pal'tage.

Puis vient ľarpentage précis des lots do tene pal'tagés, la pl'é-
paration des plans do. situatiOlll, le dénombrement des superficies,
ľétablissement du registre des servitudes, des chemins communs etc....
Les resultats de l'arpentage ont utilisés non seulemo.nt pour établir les
livI1esdo. partage, mais poUl' permettre ľachévement des tAches admini-
strative,s de ľOffice foncier d'Etat (détermination précise do. la superfice
saisie en vue ďune évaluation définitive, caleul précis des prix de
partage etc.).

Outre les travaux indiqués plus haut, le géométre s'occupe do
ľorganisation et de, la partie admiJnistrative do. la réforme agraire. Poul'
toutes les titches, indiquées plus haut, ľOffice foncier ďEtat dispose
do. 86 employés-géomětres (15 á ľadministration eentl'ale et 53 dans Les
succursales do. districts et auprés des eommissaire de partage). Les
travaux ďarpentage, sont affectués non seulement par les géometres,
mais aussi par ďautres agents techniques de ľOffiée foncier d'Etat
(ingénieurs agronomes et du Mtiment). L'Office foncier ďEtat a utilisé
aussi la eollaboration do. 330 géométres civils afin ďaccéMrer 10.travail.
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DESET LET ZEMĚMĚŘIČSKÉ PRÁCE NA POZEM-
KOVÉM KATASTRU NA SLOVENSKU A V POD-

KARPATSKÉ RUSI.

Všechny obory práce a vědění předkládají v jubilejním
roce československé republiky účty ze své činnosti a, ,sluší se
i po'zemkovému katastru a jeho orgánům, aby ukázal veřejnosti,
zdali rrezklamal nadějí ,,'I něj skládaných. Oproti českým zemím
nemohou se Slovensko a Podkarpatská Rus pochlubiti pevnou,
hotovou stavbou, naopak pole činnosti podobá se staveništi
plnému ssutin po dřívějších zřítivších se stM'lbách, na němž se
sotva rysují hlavní linie základů a staví lešení aspoň na místech,
kde byl &ta<r\ýrum odklizen. Na Slovensku a VI Podkarpatské
Rusi můžeme proto interesO'vané veřejnosti vylíčiti jen námahu
a práci, kterou bylo vynaložiti, nežli se mohlo vůbec k něčemu
,Iiditelnému přistoupiti.

Uherský pozemkový katastr nesmí býti nikdy stavěn na
ro,veň s pozemkovým katastrem rakouským, n'eboť jest pouze
jeho nezdařenou kopií, dílem nedokončeným, neschopným jakého-
koliv,svědomitějšího a přesnějšího v1edeníbez hlubokých oprav,
které se rovnají téměř úplně novému vybudování. Jeho zákla-
{lem je c í s. p'a ten t z e 4. b řez na 1 8 5 O, jenž byl vlla-stně
zhoršeným vydáním patentu z 20. dubna 1785 císaře Josefa II.
Kdežt,ol josefinský ka,tastr sestaven byl byť jen podle nedoko-
nalých map, uherský původní katastr vybudován byl vůbec bez
map, neboť uherská šlechta se uměla ze sobeckých dů,,'lodů až
do r.1856 ubrániti jakémukoliv přesnému vyměřování půdy.

TepTv když Uhrám vypracovali pn-lIlí důkladnou trigono-
metrickou síť čeští geodeti a ,a,stronomovéHor s k Ý a Mare k,
mohlo býti zapo,čato s budováním uherského stabilního katastru.
Měřické práce vykonávl3,li ovšem jen geometři předlitavští (mezi
nimi mnoho Čechů), a proto, když v r. 1867 došlo k mkousko-
ulrerskému vyrovnání a předlitavští geometři odešli na svá
místa, další měření vlŮbecuvázlo a hotlOlvémapy s' ostatními mě-
řickiými operáty uloženy do archivů, a provisorní katastr, zho-
tovený podle výše uvedeného cís. patentu, ponechán dále
v platnosti.

Jeho ,lady stávaly se však pro naprostou nemožnost
udržovati jej v evidenci čím dále tím tísnivějšími, až konečně
odhodlala se uherská státní správa ke zří z 'en í d e f i nit i v -
ní h o k a,t a str u, jehož základem byl uh. zák. čI. VII z r. 1875.
V Rakousku za, podobných okolností, t. j. při re,,'lisi katastru
v r. 1869, byly všechny mapy stabilního katastru zreambulo-
Yány a nový operát podl'e technických zásad znoivu založen.
V Uhrách ovšem geometrů neměli a proto se nové operáty zho-
tov~ly podle původních parcelních protolmlů a plocha dílů mezi-
tím již rozdělených parcel se určila a do operátu zapsala ali-
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kvotně podle udání stran. Kde nebylo vůbec map stahilního ka-
tastru, pomáhaly si kata,strální komise plochami zjištěnými
z map komasačních, obecních, panských a, jiných, bez výběru a.
hez kontmly. Kde ani těchto map nebylo, zhotovil se katastr
zase tímtéž primitivním způsobem jako po císařském patentu
z r. 1850.

Po deseti letech bylo toto dílo dokonáno' a zák. čI. XXII.
z r. 1885 se postara,l pak o jeho 'e v i den c i. Netechnické dílo
mohlo býti vedeno ov'Šem za'se netechnicky, a tak vedli kata-
strální operát za dozoru finančnich ředi1Jelství obecní a obvodní
notáři, omezujíce se ovšem jen na provádění soudních výroků
o převodech celých majetků, celých parcel anebo dělení, byl-li
k '-týroku připojen náčrtek - myslíte civ:ilního geometra -
chyba lá,vky, kohokoliv, komu dělící se strany plánek pode-
psaly. Velké parcelace, regulace řek, stavby drah a pod., při
nichž šlo o jiné změny než o aEkvotní podélné rozdělení parcel,
notáři z nedostatku odborných znalos,tí ani při nejlepší vůli
proV'és,ti nemohli. Jen když se obec odhodlala, ke komasa,ci a do-
stala od komasačního inženýra novou mapu, mohl se notář za
přispění finančního, ředitelst,-~ odvážit;i k vyhotovení úplně no-
vého operátu, který do ka,tastrálních tiskopdsů opsal z koma-
sační knihy nového stavu.

Toto netechnické období pozemkového katast.ru bylo by
snad potrvalo do převratu, kdyby je n'ebyl pře,rušil zák.
čI. XXIX. z r. 1886, jímž se nařizo-vlalo z a k I á dán í v I o ž e k
pozemkové knihy podle přesných map ka,tastrálních. Nikoliv
tedy z ohledu finančních, ale pro potřebu správy jus,tiční dalo-
se uh. ministerstvo financí v roce 1895 do zaměřování obcí v<U-
bec nezaměřených a da' reambulace zastaralých map' z r. 1856-
1867. :Měření vykonávaly inspekto'fá,ty katastrálního vyměřo-
v'ání, jichž bylo na území Slovensk,a 5 a v Podka,rpatské Rusi
jeden, a v každém z nich pracovalo pruměrně 30 měřických
úředníků, čili "katastrálních inženýru". Hotový operá,t odevzdán
byl vždy vložkařským komisím. Po založ'ení v!ložek v několika
župách putoval však nov'Ý, technicky přesný operát zase k no-
tářům, kteří v něm za'se sytým osvěďčen'tým způsobem změny
prováděli - pouze s tou výhradou, že změny ve tvaru a plo~e
pa,rcel směli provésti jen tehdy, když jim k tlomu prostřednic-
tVlím finančního ředitelství dodala "technická evidence" pří-
slušný "technický ev:idenční seznam". V obcích s novou knihou
pozemkovou dělili se tedy notáři 01 evidenci s insp~ktoráty a
s fin. ředitelstvími.

Vedeni pozemkového katastru stalo se v1šak ještě složi-
tějším, když po revisi katastrálního odhadu ryzího výtěžku půdy
podle zák. čI. V. z r. 1909 byly pro vě,tši v0eňova,cí práce (po
novém měření a po komasa.ci) zřízeny tak zv. v ceň o v a c í
ú řad y. K předešlým třem složkám eV'idenc~ přistoupila ještě
sllo~ka, čtvrtá. Na tomto míst.ě dlužno zvlá,ště· zdůrazniti, že
vady organisace služby v býv. zemích uherských spočÍV"la,ly
právě v tom, že jeho vedení nebylo svtěřeno k tomu účelu
lvláště zřízen!ým úřadum s měřickými úředníky ,"I čele, jako
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v Rakousku nýbrž, že spočíVlaločá,stečně na technických silách
a většinou však na k.ancelářských úřednících.

V obcích se starou pozemkovou knihou zůstala evidence
ovšem při starém. Stará kniha pozemkov"'á,byvš:i založena ještě
před katastrálním měřením, měla proto své vlwstní mapy od
oka zhotovené soudními aktuáry, s vlastním od katastru od-
lišným číslováním parceL Pokud byly katastrální operáty
zhot'olvl8nypodle map stabilního katastru, mohl s:i notář, pro-
váděje soudní Vfýroky s odchylným označením pa,rcel, vypo-
moci indikačním náčrtem, když však po revisi katastru v r. 1909
až 1912 byly katastrální parcely bez zření k mapám úplně
libov1Olně přečísl1ovány, přetržena i tato nepatrná souvislost
kat,a,stru se starou poz'emkovou knihou a soudní výroky se
staly v katastrálním operátě vlastně neproveditelnými.

Za taroOlVéhotoStav1Uvěcí ujala se tedy finanční správa
č,s. republiky pozemkového katastru na Slovensku a v Podkar-
patské Rusi. S vlastní prací mohlo býti započato na Slovensku
teprvte až koncem poku 1919 a v Podkarpatské Rusi koncem
roku 1920.

Hned na počátku se vynořila o t á z k a p 'e r s o n á 1u.
V době uher:ské správy pracovalo na poz,emkovém katastru na
SLovensku a v Podkarpatské Rusi okrouhle 1130 notářů, ale
poněviadž vedle prací katastrálních obstarávali větším dílem
práce správy politické, dlužno jich počet snížiti asi na 450
sil, věnovaných jen katastru. Dále tu bylo činno 15 evidenčních
komisařů a asi 8 jejich pomocníků, z 'Údborných technických sil
pak okrouhle 170 geometrů přidělených u inspektoráM kata-
strálního vyměřování a 20 hospodářsklých úředníků u v1ceň'ova-
cích úřadů. Oelkem tedy lze počet sil, zabývajících se na území
Slovenska a Podkarpatské Rusi pozemkovým katastrem, od-
hadnouti okroúhle na 600 osob.

Po státním p'řevratu uprchly dobré tři. čtVlrtiny všeho
personálu do Maďarska a zbytek ovšem 11émohlzdolati agendu,
vzrOštlou hromadnými převody majetku po válce, zvlláště když
bylo" nutno os:iřelé notářské úřady obs,azov1at.isilami úplně no-
vými, které sotva stačily k tomu, a,by zadost učinily požadav-
kům správy politické, neřku-li,' aby se zabývaly jim úplně
neznámým katastrem. Z měřickJých úředníků na Slovensku,
zůstalo čs. republice a ka,tastrá.1ní službě vlerno 30 osob,
kdežto na Podkarpatské Rúsi ze 14 úředníků jediného inspek-
tmátu v Mukač'evě nepřihlásil se ani jeden zeměmHič.

Bylo tedy hned zřejmo, že se pozemkový ka,tastr na Slo-
vensku a v Podka,rpatské Rusí nepohne dříve, dokud nedojde
k v"lJdatnějšímu přílivu buď nováčků, anebo sil přidělených ze
zemí českých. Zeměměřičů-Sl'ováků-Rusínů vůbec n'ebylo, a tak
nechtěla-li čs. finanční správa následovati při opatřování země-
měřického dorostu metody správy uherské, t. j. přijímati jen
maturanty jakožto technické diurnisty, kteří se po náležitém
zapracov"lání stali adjunkty a p10sléze geometry, nezbylo než
sáhnouti k reservám, které s,e ponenáhlu hromadily.
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Většina převzatých maďarských úředniku neznala však
stMniho jazyka v té míře, aby mohli zastá,va,ti místa přednostu

J úřadu, zvláště takoviých, které byly později zřizovány podle
I vzom rakouského, jim teoreticky i prakticky neznámého.

Poněvadž se překládání měřických úředníků z Čech a
z Mora,vy setkalo s nezd'arem, byli na Slovensko a, Podkarpat-
skou Rus dirigováni úředníci, vrátivší s'e z ciziny. A tak v le-
tech 1920 až 1922 shromáždil se na Slovensku 70 a v Podkar-
patské Rusi 20 členný persotnál, skládající se kromě převzatých
geometru uherských ještě z měřických úředníku dolnora-
kouských, tyrolských, dalmatských, bukovinských, kraňských
a největší měrou bosensko-hercego,-l';kých. K tomu Morava při-
spěla značnějším po'čtem měřických adjunktu. Bylo pak úlo-
hou ne právě snadnou uvésti ruzné odborné zvyky a metody,
které si jednotlivci ze svých dřhlějších pusobišť přinesli, do
vzájemného souladu, jenž by vyhovoval pracIQ,vtnímmetodám
dle býval,ých uherských předpisu.

Ačkolivi vláda čs. repbuliky systemi80vala již koncem roku
1919 celkem 150 míst měřických úředníku na SloiVen8kua, kon-
cem roku 1920 úhrnem 19 míst v Podkarpatské Rusi, nebylo
možno i přes zaručenou značnou výhodu postupovou tohoto počtu
skutečně dosáhnouti. Ponenáhlý po'četný VZl'ustměřického perso-
nálu byl sice poněkud sražen všeobecnou restrikcí, ale od počátku
roku 1927 datuje se opětně větší příliv sil, zejména z němec-
kých technik, pak přibráním ruských emigrantu-zeměměřičů za.
smluvní měŤÍcké úředníky a, konečněi i přijímáním inženýrů les-
nického odboru do služeb pOlz:emkovéhokatastru. Příliv! absol-
ventu zeměměřict,ví z českých technik zůstal i nadále nepatrný.
Celkem dosáhl počet všech měřických úředníku na, Slovensku
číslice 130, v Podkarpatské RusT 25, kdežto celkový počet míst
systemisovaný podle platm-iého zákona činí 185. I des á t é
výr očí r e p u b 1 i k Y z a s t i h u jen á s t e d y vez n a-
m e n í n 'ed o s t a t k u měř i c k Ý c h ú ř e dní k u, který je
tím zjevnější, přirovnáme-li jej k 600 silám, které za podmínek
daleko jednodušších praco'-ialy v době uherské správy.

Ruku v ruce s otázkou personální postupovala i o r g a-
n i s a c e měř i c k é s 1u ž by u pozemkového katastru na
Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Jestliže bylo řešení perso-
nální otázky dosti s,vl.ízelným, zasáhlo přece jen více méně
pouze místa, vedOUCÍ;zato organisace měřické služby vyžádala.
si napětí všech sil c:elého na výstavbě katastru zú0astněného
personálu. Šlo především o to, rozhodnouti, jakým zp'usobem
sjednotiti správ!U pozemk<oiVéhokatastru v zemích českých a
bývalých uherských. Uherské úřední předpisy vyznačovaly se
všeobecně velikou rozháraností a roztříštěností, ba, samo vyhle-
dá',lání a sbírání autentických jejich textu vyžadovalo si při
běžné agendě něk'o.Jikaleté práce. Sebraný materiál musil býti
však teprve překládán oklikou přes němčinu do státního ja-
zyka. Poněvadž seu ministerstva financí současně pracovalo
na unifikaci katastrálních předpisu, nebyly překlady pro po-
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třebu výkonných úřadů vydávány, leda jen v krátkých výta-
zích a, jen pružnosti a samostatnosti výkonných úředníků lze
děkovati, že se po tak dlouhá lét'a obešlo úřadování bez jakých-
koliv otřesů.

Unifikační snahy zahájilo ministerstvo financí tím, že
koncem fIOIku1919 zřídilo na Slovl8nsku 29 vyměřovacích úřadů,
které byly později přejmenovány na státní měřické úřady evi-
dence. pozemkového katastru. Po zavedení velkých žup na Slo-
vensku a noYIéúpravě politických a berních okresů byly i mě-
řické okresy vládním na,řízením z 26. ledna 1925, č. 83 Sb.
z. a n., tomuto novému rozdělení přizp,ůsobeny a jejich počet
zvlýšen na 32. V Podkarpatské Rusi povolilo ministerstvo fi-
namcí ," roce 1921 zříditi oddělení pro nové měření místo bý-
valého inspektorátu pro katastrální vyměřování č. 16 v Mu-
kačevě, jakož i samostatný archiv map katastrálních yl Užho-
rodě, dále. zrušilo dosavadní dvě evidenční oddělení při finanč-
ním ředitelství yl Užhorodě a v Berehově a místo nich povolilo
zříditi postupně 10 evidencí kata:stru daně pozemkové. V roce
1925 bylo zřízeno ještě zvláštní oddělení pro katastrální vce-
ňování pro celé území Podkarpatské Rusi. Konečně katastrálním
zákonem ze 16. prosince 1927, č. 177 Sb. z. a n., zM1eden i na
Slovensku a v Podkarpatské Rusi jednotný název katastrální
měřické úřady.

Měřické úřady neměly v uhel'ských kata,strálních před-
pisech obdoby a nemohla, tedy na, ně býti přesunuta, evidence
jina,k, nežli jak ji vykoná,-lala evidenční oddělení inspektorátů
katastrálního1vyměřování, t. j. měřické úřady vykonávaly
pouze t. zv. technickou ey~denci, a, to jen v obcích s novou
knihou pozemkovou. V oblasti staré knihy pozemkové staly se
dědici reambulace zastaralých map z roku 1856-1867 a in-
spektorátům zůstalo jen původní zamě'ření obcí. Evidence
písemných katastrálních operátů měli t~dy vésti i nadále ob-
";:ldní nebo obecní notáři; z příčin však již vlýše vyložených
se notáři k těmto povinnostem nedostali a finanční správa'
byla proto nucena uvažoy'3tÍ o zptlsobu, jakým by tuto důleži-
tou část agendy dostala do svých rukou. Stalo se tak konečně
zákonem ze 27. ledna 1922, č. 43 Sb. z. a n., a vládním naří-
zením z 21. dubna 1922, č. 131 Sb. z. a n. Tímto poslednějším
nařízením byla yleškerá evidence, jak technická" t.ak i písemní,
odevzdána v obcích s novou knihou pozemkovou měřickým
úřadům, v ostatních pak obcích vedly e,1denci místo notářů
berní úřady. Na Podkarpatské Rusi ohst,arávaly oproti tomu
úřady evidence katastru daně pozemk1ové evidenci změn, jak
" obcích s novou pozemkovou knihou, tak i v obcích s pozemno-
knIžními protiokoly, ihned po převzetí operátů od notářských
úřadů v roce 1922. Tímto radikálnějším unifikačním zákrokem
soustředěny byly agendy pozemkového katastru u jediné
správy finanční; při tom se však objevily Y1šechnynedostatky
uherského vedení v C'elé své nahotě. Katastrální operáty ne-
shodo'-laly se ani co do číslování parcel, ani co do ploch a
vlastnických zápisů s obsahem staré pozemkové knihy na

1928/223



jedné a se skutečností na, druhé straně. Poněvadž byl písemný
operát zák. čI. V. z ro.ku 1909 neprozřetelně odtržen od mapy,
nebylo se v něm možno bez místního vyšetření každého, byť
sebe nepatrnějšího případu vůbec oriento'Ylati. Toto poznání
vedlo aspoň k přesvědč!ení, že bez odborné součínnosti měřic-
kých úředníků nelze uhersk,ý katastrální operát přivésti na
žádný jiný způsob do pořádku. Již § 2 shora zmíněného vlád-
ního nařízení z 26. ledna 1925, Č. 83 Sb. z. a n., sice odevzdáv.á
působnost finančních ředitelství, pokud se týkala. pozemkového
katastru, měřickým úřadům, avšak vedení veškerého pozem-
kovlého katastru po vzoru katastru rakouského těmto úřadům
zůstalo vyhrazeno až katastrálnímu zákonu.

Pa,ml'elně s organisací služby vyvíjela se také i 01' g a-
n i s a cep l' á c e. Rok 1919 až 1921 uplynul téměř jen v samém
rekognoskování. Jakmile byly totiž v dotyčném sídle po ,1ětší
nebo menší námaze nalezeny úřední místnosti, prohlédl měřický
úředník materiál notářských úřadů svého okresu, navštívil
odděl'ení pozemkové knihy a po informacích u archh-IŮ map
kata,strálních sepsal všechny katastrální a jiné mapy a operáty,
které byly nalezeny a určiv stav jejich upotřebitelnosti, zjednal
si tak jasný obraz o úloze, která jej očekává. U generálního
finančního ředitelství Vi Bratislavě a hlavního finančního ře-
ditelství v Užhorodě byl pak podle zpráv jednotlivých měřic-
krých úřadů sestaven c'elkový přehled prací celého Slovenska a
Podka,rpatské Rusi, jak vídno z tabulky na str. 228.

Po tomto zjištění - celá čtwtina Slovenska nebyla vůbec
zaměřena - býlo by bývalo nejrozumnějším, začíti s původním
měřením jednak souvislého a doposud nezaměřeného územi
býva~ých dotčených žup. Tento úmysl byl však naprosto pře-
kažen proto, že úplně chyběl uherský triangulační operát,
který z Budapešti nebylo možno za žádnou cenu dostati. Proto
byla práce inspektorátů katastráního vyměřování na Slovensku
omezena jen na obce započ,até již za uherské správy, pro něž byly
po ruce topografické popisy a souřadniee trigonometrických bodů
na našem území. Když vyjednává.ní s Ma,ďarskem o v'ydání tri-
angulačních a ostatních katastrálních operátů nevedlo dlouho
k cíli, odhodlalo se ministersh-10 financí založíti novou jednot-
nou katastrální síť trigonometrickou pro celou ČS. republiku,
zobrazenou na vlastní projekční rovině. Prá,ce svě'řena trian-
gulační kanceláři ministerstva financí, jejímž přičiněním se
mŮžeme v jubilejním roce republiky pochlubiti úplně hotovou
a prop()lčtenou sítí I. a II. řádu, zobrazenou ,-I konformní dvo-
jité kuželové projekci s posunutým polem a s praktickým roz-
dělením listů mapy katastrální.

Do této doby však nebylo možno činnost inspektorátů
(oddělení pro nové měření v Podkarpatské Rusí), resp. program
původníhol měření rozvinouti systematicky, a proto též nebyl
stavl personálu u těchto úřadů podstatně ani zvětšován, nýbrž
spíše naopak: jeho sil bylo upotřebeno jednak při pracech
triangulační kanceláře a jednak u jednotlivrých komisí pro sta-
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novení nových hranic čs.-maďarských, čs.-polských a čs.-
rumunských.

Těžiště práce posunulo se tedy na méřické úřady. Ale
ani u nich nebyla úřední činnost stejnorodá, řidíc se stavem
katastrálního operátu, jaký se v tom kterém okresu vyskyto,·'al.
:Měřické úřady, spravující katastr obcí, v nichž byla již zalo-
žena, n o v á pozemková kniha, mohly své úřadování zaříditi
téměř již jako úřady e,lidence kataistru daně pozemkové v ze-
mích českých, pravíme téměř, poněvadž i p'řes to tu byl ještě ve-
liký rozdíl. Podle uherského kniho,'illího' práva nemůže totiž drži-
tel půdy býti nižádným způsobem nucen k tomu, aby zavedl kni-
hovní pořádek a tak všechny změny, zjištěné v přírodě měřickým
úředníkem, se staly šmahem neproveditelnými, poněvadž zpra-
vidla žádná strana pro úsporu příslušných poplatků si pro,le-
dení v pozemkové knize nepřála. Jednostranné provedení
změny pouze v katastru bylo by přirozeně zvětšo'\:1lo jen počet
nesrovnalostí mezi ním a knihou pozemkovou. Zkušenost tedy
ukázala, že řádná evidence i v obcích s nOV1Upozemkovou
knihou bude možná až po unifikaci kniho!Vního řádu, od níž
se bylo nadíti, že prohlásí povinnost držitelů k zavedení
knihovního pořádku.

Finanční správa ovšem nemohla tento okamžik vyčká,·ati
se založenýma, rukama a nucené přestávky v polním šetření
využila k tomu, aby j'ednak odstranila vnitřní vady zděděného
katastrálního operátu, dovedla jej znOvlt1ve shodu s pozemko-
vou knihou, namnoze bez příčiny porušenou, a takto očištěný
operát přepsala do nových tiskopisů, odpo!Vída.jících úpravou
i rozdělením operátu unifikovanému (podle katastrálního
zákona).

Nutnost unifikačních prací v'Yplynula již z toho, že jedi-
ným prostředkem, jak provésti stále rostoucí počet soudních
výroků v katastrálním operátě, bylo přizpůsobení toho'to, od
vložek nové pozemkové knihy tak odlišného operátu, co do
formy pozemko,'(J knize.

Dosavadní uherský kat.astrální operát, za]olžen byl v míře
sáhové. Zákonem ze dne 14. prosince 1922, č. 386 Sb. z. a n., a
vtýnosem min. spravedlnosti ze 7. dubna 1923, č. 10.552/23, za-
vedena byla "lýměra pozemků v míře metrické, jak v ka.tastrál-
ním operátě, tak i dnem 1. května, 1923 při všech právních
jednáních a listinách, jakož i při převodech nemomtostí Vi po-
zemkové knize. V důsledku toho bylo zapotřebí převésti i míru
sáhovou na metrickou. Práce započaly systematicky podle
"u n i f i k a ční hon á V'O d u" (výn. min. financí ze 4. listo-
padu 1925, č. 109.614/25-III/6 b). Mezitím vyšlo i minister-
stvo spravedlnosti vstříc potřebám katastru a p'Olzemko,iéknihy
tím, že praktickým výkladem v teorii již existujícího, ale ladem
ležícího uherského předpisu o shodě katastru s pozemko"3u
knihou, umožnilo prováděti na. přihlášky měřického úředníka
aspoň změny kultury a předmětu, pok,ud zůstávají v mezích
listu A téže vložky.
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V oblasti s t a r é knihy pozemkové (t. ZY'.pozemnokniž-
ních protokolů) neměly měřické úřady na Slovensku žádné
přímé účasti na evidenci, poněvadž tato přináležela s počátku
do působnosti notářů a po roce 1922 pak do působnosti ber-
ních úřadů. Pouze v Podkarpatské Rusi v~dly měřické úřady
od svého zřízení evidenci zrněn v obcích se starou pozemko-
vou knihou, Vi nichž e\7idenční mapy vůbec není. K vyřizení
soudních výroků v úřadě bylO' třeba provésti předem identifi-
kaci parcel katastrálního operátu z roku 1909, s parcelami
původní mapy katastráhlí z roku 1865, nebo příslušného koma-
~a,čního operátu s parcelami mapy pozemkové knihy.

Pro nedostatek trigonometrických údajů nemohly se
,;těnovati měřické úřady ani původnímu ani novému měření a
tak je zC'ela přirozené, že jim byla uložena reambulace zasta-
ra[ých map původních 1t vyhotovení nového písemného ope-
rátu v míře metrické. Na tomto poli vykonaly měřické úřady
Y'8liký kus záslužné práce a zkušenosti při ní nasbírané dovo-
lily proniknouti až do samých základů problému pozemkového
katas.tru na Slovensku a v Podkarpratské Rusi. Tempo prací
záviselo ovšem hlavně od stáří map a jest přirolzeno, že čím
starší mapy byly y/zaty za základ reambulace, tím reambulace
postupovala pomaleji.

Ačkoliv tedy práce pokračovaly utěšeně, přece jen je-
jich výsledek, porovnán s ohromnou ceU~o'Vou úlohou, byl
jenom malou kapkou do moře. Na druhé straně postupující
hospodářská kons'olidace státu v1zbudila i v pozemkové držbě
a s ní souvisícím podnikání čilý ruch, jehož rozvoj činil čím
dále tím naléhavější nároky na správnost pozemkového,ka-
tastru a jeho dochvilnost Vi registrování změn. P věr o v é
p o ž a d a v k y zemědělců, pro investice k zintensivnění země-
dělské produkce mohly býti uspokoj'eny jen za předpokladu
správné knihy pozemkové, katastrálního operátu a jich vzá-
jemného souhlasu. Na konec i výhody daňové reformy by
vyzněly pro daň po~emkovou a ostatní ,~ ní souvdsíci daně
mprázdno, kdyby neměl v pozemkovém katastru nastati co
nejdříve úplný pořádek.

Vš'echny tyto požadavky staly se naráz tak naléha\'lými,
že tempo, kterým pracovalo původní a nOiVé ,měření, jakož
i reambulace, musilo býti stůj co stůj zrychleno i když nebylo
naděje' na podstatné zvýšení počtu měřických úředníků a
ročně povoJo'V1aných úvěnt Jrediným vlýchodiskem z této situace
,bylop ř i zp ů s o b e n í pracovních metod a. to hlavně
metódy reambulační. Využívajíc v nejširší možné míře na Slo-
vensku a \-1 Podkarpatské Rus i všeobecně rozšířeného alikvot-
ního dělení parcel, snížila finanční správa měřické op'erace
na přípustné minimum a přesunouc těžiště katastrálního řízení
do· revise držby, docílila zrychlení reambulačních prací. Po
několika zdařilých pokusech měřických úřadů vydalo pak
min. financí výn:osem z 19. l'edna 1926, č; 158.476/25-IIIf6 b),
návod k t. Z,,'I."nápravě katastru". Náprava operátu
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ses,tá,vá z identifikace parcel, z přehlídky držby a zběžného
zaměření změn a založení nového operátu v míře metrické.
Počínaj'e rokem 1926 a výhradně od roku 1927 p,racuje se na
Slovensku a v-,Podka.rpatské Rusi již jen touto metodou, jež
delšími a delšími zkušenostmi stává se čím dále tím dokona-
lejší. Zvláště mapy komasační, kt'eré dosud ležely ladem v ar-
chivech soudních stolic, došly tímto způsobem praktického
upotřebení zejména v obcích, které jiných map vůbec
ani nemají.

Po skončených měřických operacích, pokud k tomu starý
katastrální operát nepodává spolehlivého základu, vykoná
vceňovací úřad v·,Bratisla,vě a v Užhorodě v rámci původního
katwstrálního odhadu podle zák. čI. VIL z roku 1875 nové
vtřídění pozemků. Když pak i reprodukční ústav ministerstva
financí pořídí litografické otisky map, jest katastrální operát
zralý nejen k účelům daňoytým, ale i k zakládání vložek nové
knihy pozemkové. Po j'ejím založení vstupuje konečně, dotyčná
ohec v řadu obcí, v niclž lze í evidenci vésti přesným a rych-
lým způsobem jako Vi zemích českých. Bohužel však justiční
správa, bojuje právě s takovým, ne-li j'eště s větším nedostat-
kem sil, pot1řebných pro rozmnožení vložkařských komisí jako
pozemkový katastr, ale po překonání těchto obtíží lze se na-
díti, že nadejde doba, kdy obnov'/ovací práce katastrální a za-
kládací práce vložkařské půjdou souhlasným tempem k uspo-
kojení potřeb celého Slovenska a Podkarpatské Rusí.
., Konečným bodem přestavby uherského' katastru je usta-
novení katastrálního zákona, kterým se i v oblasti staré knihy
pozemkové i na Slov;ensku přenáší evidence katastrálního ope-
rátu s berních na měřické úřady. Tato na p'ohled prostá úloha
bude však ve slovenských poměrech vyžadovati, při v-'zájemné
neshodě mezi katastrem, pozemkovou knihou a, skutečností,
v-1elmi mnoho důvtipu, jak podřízených, tak i nadřízených
katastrálních orgánů, aby bez velké poruchy hlavní úlohy, t. j.
původního a, nového měření, reambulace a nápravy katastru
bylo i této nové pOY<Ínnostibez mrhání časem i prací učiněno
z,adost.

Dosavadní výkon úřadů pozemkového katastru na Slo-
vensku a v Podkarpatské Rusi, jejž jsme shora v'šeóbecně
popsali, lze shlédnouti v tabulce na str. 228.

Tento jen letmý pohled do nedaleké _ minulosti 10 roků,
však přímo vybízí, abychom si pol'o'žili otázku: a, cti bud e
dále?

Budoucnost zajisté kotví yl minulosti a. vychází ne~
úpmsnou logikou vývoje z přítomnosti. Vývojh'ezná skoků,
dějiny nám sice za.znamenávájí mnohý radikální' převrat, l1Je
toho se bude uměti tak starý stav' zememě,řičů, jehož tradice'
sahají až před egyptské- pyramidy, zajisté y'ystříhati. A ta
přítomnost, z niž právě do druhého desítiletí republiky vykra~
čujeme, je- v pozemkovém katastru taková:
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Pozemkový katastr je zařízením vereJnym, a má-li
svému veřejnému účelu (nejen daňovému) vyhovovati, inus(
zůstati pey·ně v rukou státní správy. Čím bude veřejný zájem
o katastr větší, tím větší budou i nároky na jeho přesnost a
dochvilnost, a právě na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
pozorujeme nejlépe prekérnost situace, přidruží-li se k ohrom-
nému úkolu požada,-oek rychlosti.

Jakožto část státní správy bude i v budoucnosti pozemkový
katastr spravoY'án státními úředníky, a poněvadž si zájmy občanů
čím dále tím '-'íce budou vynucovati zlevnění nákladů úředního
aparátu, jest zřejmo, že i v pozemkovém katastru musí dojíti
k větší a, větší m ech a n i s a c i j e dno t I i v Ý c h ú k o n ů.
Že tomu tak býti musí, dosvědčí každý starší měřickJý úředník,
roz,-'zpomene-li se na vybavení úřadů měřickými přístroji a
pomůckami ve svých mladých letech, a srovná-li je s vybave-
ním dnešním. Dříve byly logaritmické tabulky , měřických
kancelářích řídkostí, dnes jsou již i ony stanoviskem překona-
ným hrčením počítacích strojů. Dříve úhloměmé zrcátko vzbu-
zovalo nedůvěřiv·ý podiv starých pánů a dnes moderní tachy-
metry konkurují rychlostí a přesností všem téměř osvědčeným
metodám a dětsky nezkušená tvář fotogrametrie nabývá
mužných rysů.

Touha po samostatném podnikání, voětší nebojácnost
před risikem života a tím vzbuzená touha po větším zisku a
vyšší životní úrovni odwací čím dále tím více mladou gene-
raci od služby státní, jež v zájmu občanů do nejzazší přípustné
meze odměnou více a více skrbli. Budoucí pozemkový katastr,
zvláště jako instituce technická, se jistě tomuto zákonu při-
způsobí rychleji nežli snad jiná odvětví netechnická. A toto
přizpůsobení může zase jíti jen jednou jedinou, v celém s,-·ěto-
vém vývoji známou cestou: s pec i a I i s a c í. Výkony spe-
ciální se speciálními přístroji, řízené speciálními návody, mo-
hou snadno vykoná,.ati i síly s menším vzděláním, tedy síly
i lacinější a ve svých speciálních úkonech i rychlejší nežli
síly se vzděláním vyšším, všeobecnějším.

Počátky racionelní děl b y p r á c e a jejích dobrých vý-
sledků vidíme již v' dnešním katastrálním zařízení, kde celou řadu
úkonů, které se dříve jen velmi opatrně svěřovaly silám úplně
zkušeným, vykonávají při správném rozdělení práce síly, jimž
by minulost byla k tomu upřela i té nejmenší schopnosti.

A pátráme-li po příčině tohoto pokroku, nalezneme zase
tu starou prapříčinu: nouzi. A v celém československém ka-
tastru je ta nouze největší na, Slovensku a v Podkarpatské
Rusi, protože je právě stupňo,-'ána ohromností úlohy a naléha-
vostí jejího řešení. Proto jen z těchto dvou zemí vyjde všechen
pokrok pro společný československý katastr a proto je již dnes
katastr obou těchto zemí zkušebním kamenem schopností čs.
zeměměřičů.
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Résumé: Dix années des travaux cadastra1es en 810-
vaquie et en Russie Subcarpatique. Le service du cadastre
fonciar sur l'ancien territoire hongrois fut confié :mx notaires et aux
emp10yés techniques. Cette organisation dans la pratique pn~sentait beau-
coup d'inconvéniences; aussi a-t-i! falIu la remp1acer par le systéme
autrichien qui organise pour ce but des burea,ux spéciaux. En meme temps
i! a faHu partage'r tout le territoir€ en districts de mesurage, que le
systeme hongrois ne connaissait pas et enfin reprendre l'opérat cadastral
des notaires. L'operat cadastra.I, constitué indépendemment du livre fon-
der, fut trouvé par le geometres tchecos1ovaques a l'état tres dép1orab1e.

Les bureaux de mesurage ayant été constitués, i! a falIu réorga-
niser l'opérat cadastral et mettre en ()Il'dre le c<1tastre foncier lui-meme.
Parmi des travaux extraord inaire s, i! faut citer le dép1acement des líc
mites communa1es et la délimitation de la frontiere tchéctls1ovaque-
hongroise, tchécos1ovaque-roumaillle et tchécos1ovaque-po1onaise. En 1928
i! faudra encore é1abO're'r pour le cadastre foncier, le resu1tat de la ré-
forme agraire, exécutée dans beaucoup de communes.

Sur le total de 3561 communes couvrant 4,900.225 ha en Slovaquie
et de 480 communes couvrant 1,272.852 ha en Russie Subcarpatique
i! a été constitué depuis la révo1ution jusqu'a la fin de 1927 un nouvel
operat cadastral en mesure métrique dans 79!) communcs couvrant
1,064.488haen Slóvaquie et dans 61 commumes couvl'ant 132.674 ha en
,Russie Subcarpatique; Cl;S travaux CO!llcernent le nouveau mesurage, la
réambu1ation, la réfonne du cadastre et l'unification des opérats, n'y com-
prenant pas les travaux concernant l'opérat actuel du cadastre foncier.

La loi du 16, décembre 1927 No. 1'77 sur le cadastre foncie.r con-
stitue enfin une base solide pour l'organisation uniforme de ce sel'vice
dans tout le territoire de la Republique et on espere, que le cadastre fon"
der en Slovaquie et dans la Russie 8ubcarpatique va bientót sati"faire aux
besoins de la popu1ation.
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SCELOVÁNÍ POZEMKŮ V OBVODU
VELKÉHO BRNA.

Pojem scelování značí zaokrouhlení a úpravu pozemkové
držby za účelem vhodnějšího zemědělského obhospodařování. A
proto je počet přihlášek ke scelování v okresech '-l(1nkovských,
převážně zemědělských, ve stálém vzestupu.

Poněkud jiné jsou poměry poblíž p r ů mys 1O vý c h
s tře d i s k a vět š í c h m ě s 1. Zde nerozhoduje jen roztříště-
nost pozemků, ani tvar, ani přístup, ale mnohdy zájmy několika
jen držitelů· pozemků; na př.: vyhlídka, na dobré zpeněžení
půdy parcel,O!\"lánímstavenišť a pod. Těmto spe0ielním zájmům
nehoví náš scelovací zákon a také připravovaný nový zákon
zdůrazňuje svoji váhu ve prospěch komasace hospodáiřských po-
zemků. Jedině Prusko zná také scelování púdy 'o, okolí měst za
účelem hospodárného zastavění. Vytvoří se tím vhodná stavební
místa, odpadne výkup rúzných kouskú pro jedno staveniště atd.

Ve Velkém Brně provedeno bylo 1925 a 1926 scelorvání '-Ie
S I a ti n ě. Je to venkovská obec o výměře asi 400 ha, kde prů-
mysl ;je zastoupen jedině továrnou na dřevoobráběcí stroje.
~ přilehlém ka,tastru městečka Líšně, avšak t'ěsU'ě u místní
tratě Slatiny, nachází se kruhová cihelna. Ve Slatině je statek
města Brna o vlýměře přesSO ha, z nichž 30 ha popustilo město
na popud a v dohodě se Státním pozemkovým úřadem drobným
uchazečům, a to 24 bezzemkům a 30 menš~m zemědělcům.

Bylo pak ve Slatině na scelování zúčastněných 140 maji-
telú půdy, a sice s výměrou: do 10 arů 25, 10 až 20 arů 27, 20
alž 40 arů 19, 40 až 60 arů 11, 60 až SOarů 5, do 1 ha 5, 1 až 2 ha
10, 2 až 5 ha 8, 5 až 10 ha 21, 10 až 20 ha, S majitelů a statek
města Brna přes 50 ha.

Velký počet drobných účastníků - 52 do 1 měřice, 30 od
1 do 3 měřic - sestává z továrnich dělníků, jimž zemědělství je
oddechem po tovární lopotě, případně nouzo,1ým povoláním žen,
dorůstajících dětí a k tovární práci nezpůsobilých. Z 250 do-
movních čísel representují 4/5 třídu dělnickou.

Od had p o zem k 11 podrobených scelování proveden byl
místními znalci za vedení úředního odhadce Ant. Krause v dubnu
1925 ll1!'loodouekvridistantní (viz Zeměměřický Věstník č. 2, 3, 4
z r. 1921). Stanm-leno celkem 10 tříd v ceně 14.000, 13.500,
12.500, 11.000, 9500, SOOO,6000, 4000, 2000 a 500 Kč za 1 ha.
Průměrně odpovídá půda ve Slatině třídě třetí, t. j. 12.500 Kč
za 1ha.

V nit ř n í síť t r i g o n o Ul e t r i c k á navázána na tri-
angulaci Velkého Brna, a sice bylo nově určeno šest bodů. Me-
todou polygonometrickoupak zaměřen obvod obce, obvod míst-
ní tratě, dráha a silnice. Plány vyhotoveny v měř. 1 : 2500.

Územím obce Slatiny probíhají tyto s i Inic e: státní
z Brna do Olomouce, která téměř jen tanguje katastr Slatiny
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v severní jeho části směrem západovýchodnírn; z této odbočuje
okresní silnice, tak Z,,-I. Brněnská, do místní tratě Slat"iny směrem
severozápadnim k jihovýchodu; z místní tratě pak směrem se-
vernim vede silnice do Líšně, směrem východním do Šlapanic a
směrem jižním k nádraží Slatiny a, do Tuřan.

Na těchto silnicích se scelováním nic nezměnilo. Nové sil-
llIice zakládány nebyly, budou však nesporně v'ybudovány z hos-
podářských cest dle toho, jak v které části katastru se vyvine
očekávaný ruch stavební.

N o v é c es ty projektovány dle směrnic daných regulač-
ním sborem Velkého Brna, který přiznává jen pozemkům na pe-
riferii Velkého Brna položeným i pro budoucnost karakter po-
zemků zemědělských, kdežto vlI1itřní kruh Velkého Brna, pokud
katast.ru Slatiny se týče, má vínkem povahu pozemků staveb-
ních. Pozemky při dráze položené mají sloužiti podnikům prů-
myslovým. Toto rozlišování pozemků opírá se o sousedící letiště,
jeho~ budoucí vývoj jest zcela mimo dosahu našich představ
a pak o 1km dlouhé nádra,ží, které je určeno co nádraží před-
městské, ulehčující, pokud nákladního provozu se týče, nádraží
hlav'nímu.

A z tohoto hledJiska nutno pc'suzovat projekt noviých cest,
který by byl vypadl jinak, kdyby šlo o scelování obce mimo
obvod Velkého Brna' a obce vzdálené ruchu průmyslového.

Z nádraží Slatiny vedena je cesta směrem západním na
cihelnu k Cernovicím. Tato cesta t,,-I()řitbude snad jližní hranici
letiště a je nesporně jednou z těch budoucích silnic. Mezi tuto a
dráhu bylo nutno vsunout cestu středem, aby docílena, byla
vhodná délka náhradných pozemků, a, aby na budoucí silnici
vázán byl pokud možno větší počet podílníků či účastníků na
scelování.

Po jižní straně dráhy vedena cesta, od nádraží až po hra-
nice s Černovicemi. Vzhledem k dobrozdání místního scelova-
cího"-Iýboru, že veškeré pozemky u silnic dlužno považovati za
pozemky stavební, bylo nutno v této oblasti založiti cestu sou-
běžně se silnicí vedoucí do Tu'řan.

Svahovitý terén mezi touto silnicí a Švédskými valy nu-
tkal pak k. projektování cesty ze silnice tuřanské ke Švédským
,talům. V té'to jihozápadní části katastru nachází s,e příkop, který
sbírá povrchové Vlody značné části katastru, a je zajímavé, že
příkop končil na hranicích obcí Černovic a. Slatiny, aniž by vody
sem svedené byly zamokřovaly okolní pozemky. A z této skuteč-
nosti čerpal moravskJý zem. sta"oební úřad a použil vypřímeného
odpadu i pro vody drenážní v tom přesvědčení, že propustné
vody vůkol stráví dosti rychle veškeré vody, a jen k většímu
zabezpečení byla při hranicích zřízena nádrž v rozloze 10 arů,
která pojme asi 1500 m3 vody. Po západní straně vypřímeného
odpadu vedena cesta až po cestu ,jedoucí z nádraží Slatiny
směrem na cihelnu v Černovicích.

Přes polnostoi položené severně dráhy Brno- Trenč. Teplá
pr.ojektována cesta v intencích snah regulačního sboru povše-
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chně souběžně s drahou - a to přímkou 2'5 km dlouhou. Od
dráhy až po tuto cestu má se v budoucnu umístnit brněnský prů-
mysl. Při vytyčoy'ání této cesty byl směr poněkud pio'změněn za
tím účelem, aby mohutný pomník u Prace (Mohyla míru) byl
vose cesty.

Pře jez d y d r á h Y snažíme se pn scelování zachovat,
a v případech zvláště nutných pokoušíme se o zřízení nových
či o přeložení již stávajících přejezdů.

V katastru Slat,iny máme p r v Ý pře jez d při hranici
obce s Černoylicemi. Prodloužení hraniční cestv, vedoucí od
Švédských valů ke dráze, až po státní silnici, bylo~nutností, aby
fekálie brněnské mohly býti pohodlně rozváženy do tratí jižně
dráhy, aniž by osada sama byla znečišťována. 400 m východněji
nachází se d r u h Ý pře jez d dráhy v sousedství mostu přes
hlavní odpad, o kterém již byla řeč. Z tohoto přejezdu vedena
cesta zase až po silnic,i státní.

Z této cesty y1idíme odbočovati cestu jižně silnice Brněnské
a souběžně s ni - budoucí ulice k Brnu - a dále dvě cesty
k místní trati Slatiny, z nichž severní poblíž Brněnské silnice má
zřejmý význam pro stavební ruch už co počátek zmíněné ulice
k Brnu. Cesta jižní ústí ke stlodolám domovních čísel 23 až 1
(jižní část místní tratě Slatiny) a slouží k účelům čistě hospo-
dářským. Tře t í pře jez d dráhy je křižovatka dráhy se sil-
nicí vedoucí ze Slatiny do Tuřau. Tato silnice je samozřejmě
přirozenou koncentrací stavební činnostli a už dnes VYY'íjí se
velice slibný ruch st.avební při této staré nádražní ulici.

Nové nádraží Slatiny je však así 200 m na východ poši-
nuté, a to bylo spolupříčinou k založení nové cesty - budoucí
silnice od nynější nové budo'y'Y nádražní přímo k severov.ý-
chodní části místní tratě SlaNny jako připojení na silnice ve-
doucí do Líšně a do Šlapanic.

Komplex pozemků mezi touto novou cestou a starou sil-
nicí tuřanskou rozděluje se při prováděných právě stavbách na
pokyn regulačního sboru Velkého Brna středem další ulicí, čímž
se vytvářejí čtyři bloky stavební. Lepšího '"'Yužití těchto po-
zemků pro účely stavební už snad ani možné není.

Pozemky umístěné mezi okresní silnicí šla panskou, cestou
k novému nádraží Slatiny a cestou ve směru na uvedenou již
"Mohylu míru", která odděl,olVati má čtvrť průmyslo,"'ou, pone-
chány jsou regula,čním sborem Velkého Brna i pro budoucnost
výrobě zemědělské. Tato skutečnost spolu s p.o,žadavkem po-
žární policie na přemístnění stodol z místní tratě Slatiny, a sice
ze staré osady, vysvětluje zřízení prvé tratě při nové nádražní
ulici v hloubce asi 160 m, která se tím stáylá tratí budoucích
budov hospodářských a stodol. Zbytek pak byl rozdělen na tři
tratě.

Od křižovatky silnice tuřanské s drahou vedena po jižní
straně dráhy cesta až do kolonie zvané Slatinky. Po severní
straně dráhy od nového nádraží Slatiny až po hranice katastru
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u Slatinky vedena l'o'vněž cesta, budoucí obecní silnice ze Sla-
tinky k nádraží Slatiny '-jedoucí.

Čtv r t Ý pře jez d dráhy v katastru Slatiny nachází se
u kolonie Slatinky. Z tohoto vedena cesta směrem severním až
po cestu oddělující čtvrť průmyslovou od tratí zemědělských.
Trať severně dráhy u Slatinky položená rozdělena byla středem
další cestou, aby usnadněno bylo dočasné hospodářské obdělá-
vání zde umístěných pozemků. V část,i západně silnice tuřanské,
mezi drahou a místní tratí Slatiny, založena cesta souběžně se
zmíněnou silnicí k oddělení požadovaných sta'18nišť při silnici.
Z jihozápadního konce místní tratě vedena cesta přes silnici tu-
řanskou a přes tratě stavenišť až k tratím určeným k polnímu
obhospodařování.

Třeba se zmíniti ještě o tom, že severně místní tratě Slatiny
pN hranicích líšeňských zaIožena nová cesta spojující státní sil-
nici se silnicí líšeňskou, a dále dvě spojky -- cesty - přímo
k místní trati. Rovněž tak založena cesta po hranicích židenic-
kých v oblasti se,lerně státní silnice položené. Státní silnice
spojena cestou se silnicí brněnskou, 200 m blíže místní
tratě Slatiny, aby získán byl kratší příjezd k pozemkům severně
státní silnice položeným.

Z toho, co dosud bylo řečeno, je zjevné, že máme ve Sla-
tině vlastně dva naprosto rozdílné typy scelení: z á j m o vou
oblast stavební a oblast pozemků hospodář-
s k Ý c h.

V p r '"'é skupině bylo nutno šetřit až moc úzkostlivě práv
držiÍtelů pozemků, přeskupení bylo možné jen za naprostého
souhlasu majetníků, a tím se vysvětluje ten značný počet men-
ších dílců hlavně při silnicích a poblíž místní tratě Slatiny.
Hlavní příčina toho byla nejistota o tom, kde se začne stavět
nejdříve, které části pozemků dávají vlastníkům naději na
urychlený a vyda.tný zisk z prodejních cen.

S k u p i n a p o' zem k ů h o s pod á ř s k Ý c h řešena pro
sebe a tím, že půdní rozdíly jsou dosti markantní, byly náhradné
pozemky 'iytčeny namnoze jedním tahem od tratě budoucích
stodol až po obecní hranici šlapanskou (hraniční cesta), tedy
přes 3 tratě, aby každý účastník dostal pozemky dobré, střední i
slabší jakosti. Podotýkám však, že právě prostřední trať za-
hrnuje pozemky odhadních tříd slabších.

Nad drahou i pod drahou téměř po celé délce byly za~
mokřené pozemky, které, byvše soustavnou drenáží odvodněny,
staly se prvotřídními, takže náklady drenážní - soudě z vý-
roků vlastníků pozemků - už ve d,lou letech budou kryty vět-
ším užitkem. V letech, kdy prováděno bylo scelování, by~a
valná část těchto' pozemků pod vodou. Ve Slatině, kde prů-
měrné pachtovné je přes 400 Kč za 1 měřiCÍ, je ztráta vzniklá
z nedostatečného výnosu Y1ždyvelmi značná a snad i citelnější
jako v obcích vzdáleného venkova proto, že režie obdělávání
je zde až 100 % vyšší, a to p-vodražší síly pracovní v blízkosti
Brna ..
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Vyšetření náhradných pozemků V1mokrých částech bylo
proto velice pracné, každý z účastníků vyhýbal investici dre-
nážní (na úspěch odvodnění prostě nevěřil) a proto i zde není
scelení tak radikální, jak by si bylo přáti. Odvodnění před sce-
lováním bylo by situaci hodně usnadnilo.

Jak vidno, byl y po m ě r y, za jakých prováděno scelo-
vlání ve Slatině, hodně pestré, s celo v á n í s a mlo' t n é m u
m á 1o pří z n i v é a takovými patrně budoru a snad ještě slo-
žitější, v dosahu Velkého Brna vůbec. Je nutno doznat, že město
Brno svým statkem napomáhalo udržeti shodu hlavně mezi
drobnými držiteli pozemků tím, že - jak s počátku zmíněno -
dalo k disposiei 30 ha a pak tím, že povolilo užít 2 ha obecních
pozemků Slatiny na zřízení 1lI0rvých cest, projektovaných dle
přání regulačního sboru města Brna. Tím ov·šem nebyla kryta
potřeba půdy ke z'řízení noV\ých cest a odpadů, neboť účastníci
na scelování museli ještě dalšími a,si 5 ha přisp'ěti, nehledě
k tomu, že bylo třeba uhraditli také manko l'Qizdílu mezi kata-
strální výměrou obce Slatiny a skutečnou výměrou, zjištěnou
z dat nového měření, téměř 1% ha. Toto manlw plochy je sice
jen číselné, v přírodě té plochy nebylo, ale každý z účastníků
má nesporně pocit, že mu samotnému se křivdí, on že svoji kata-
strální v~lllěru měl, a že za druhé 'On nemůže.

Celkov-'Ýpříspěvek účastníků scelování ve Slatině na nová
společná zařízení a plošný úbytek obnáší asi 2 %. To je zajisté
úctyhodná oběť přinášená zemědělcli pro hospodářské zvelebení
a je třeba zkJorumati, jak dalece je tato oběť vyvážena různými
vlýhodami z provedeného scelování.

Předně uvědoměme sobě rozdrobení pozemkové držby
před scelováním a s tím spojené m n O' ž s tV-Ií br á z d v délce
268 km, kdežto po scelování zůstalo brázd jen 88 km, tedy
180 km méně. V brázdách leží půda ladem, mírně počítáno 30 cm
šíře, je tedy úspora v důsledku scelování 5 ha 40 arů, které
byly zemědělské výrobě získány. A už tento zisk kryje plně pří-
spěvek účastníků na 1lI0rvécesty. Uvážíme-Iii ještě, že úroda
hlízko brázdy je snad jen poloviční a počítáme-li, že tomu tak
jest na šířce jen dvou brázd, pak vyplývá z toho zisk dalších
5 ha 40 arů pro plné využití v zemědělské výrobě.

Co d a I š í v Ýhod y nutno zdůraznit: z m e n š e n í r e ž i e
(1) úsporou na, lidské a zvířecí pracovní energii, jako na

př. je ztráta času při přecházení z jednoho políčka na druhé
během pracovní doby,

b) momost dokonalejšího využiti hospodářských strojů na
větších pozemcích, přístupných pravidelně se dvouc8!st. Na př.
při práci žacím strojem ručně nutno skosit pruh 1'8 171 dokola
pozemku. Je-li tento pozemek as,i 10 ln široký, musí se ručně
víc jak % skosit a stroj sám pak pokládá, %. Při šlřce scele-
ného pozemku, jen 30 až 40 m širokého, přichází žací stroj
v úvahu pro šířku desateronásobnou oprotd šířce, kterou bylo
nutno ručně položit,
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c) úspora osiva na pravidehllých po'Zemcích.
Statist,ika ceni zmenšení režie v hospodářství po scelení

v různých oblastech hospodářských od 15 do 20 % a tato číslice
je skutečně správlná.

Důkladné přeorání plo,zemků,stejnoměrné hnojení (ve sta-
rém stavu při úzkých políčkách každý hospodář hnojil jen
sklad pozemků v obavě, aby snad část hnoje neprospěla také
jeho sousedu), pak osetí stlio'jem místo ručního výsevu a doci-
luje se užitek až O' 20 % vyšší.

Ve Slatině možno již nyní pozorovati tyto viýsledky scelo-
vání, které má trvale velký význam v produkci ž!iv,očišnéi rost-
linné, neboť produkty obou nacházejí dobrého odbytu v Brně.
Tím usnadňuje se zásobování Brna potravinami z bezprostřední
blízkosti města.

Kromě již uvedených výhod ze scelování vyplývajících
třeba ještě zdůrazniti následující výhody:

1. důkladně se ohraničí scelené pozemky kameny, čímž
podmíněna jest bezpečnost vlastnických hranic a tím omezí se
všeliké spory mezi sousedy o držebnOlsti a vlastnicty(

2. Zvýší se stabilita pozemkového majetku, neboť drobením
pozemkové držby mimo stavenišť je po scelování jen nepatrné.
Statistika. uvádí, že ve scelovnnlých obcích během 30 roků při-
bylo jen asi 2 % parcel polních.

3. Služebností pmstý přístup k pozemkům a tím se umožní
na scelených pozemcích neodvislost hospoda,ření.

I po této stránce jsou výsledky provedeného scelování
ve Slatině bez nadsázky pozoruhodné, takže i zarputilí odpůrci
scelování už dnes uzná.vají, že není příčin k trwllé zlobě.

Nastínil jsem jen zhruba, co vše spolur.ozhodovalo při pro-
váděném scelení ve SlaNně. Jestliže tedy zde není sceleno zvlášť
radiká,lně, byly to poměry nejvážnější, proti kterým i nejlepší
úmysl provádějícího technika nic nesvede a onen moment, že Sla-
tina je součástí Velkého Brna, rozhodoval na zachování většího
počtu náhradních pozemků, ať už hospodářských či stavebních.
Tyto už dnes platí se 16-20 Kč za 1m2, kdežto v r. 1925 byla
cena 4-5 Kč za 1m2 už mimořádnou zvláštností. ByLO!by ovšem
pochybené přip,isovati zvýšení ceny pozemků stavebních jedině
k dobru provedeného scelení, jsou zajisté i jiné momenty, které
spoluro~hodovaIy, nicméně dlužno doznat, že stavlební parcelace
byla scelováním velice silně podepřena.

Pokud pozemků hospodářsklých se týče, uvádím:
Průměrná plocha jedné pa.rcely, do scelování pojaté, byla

39 a 32m2 a je po scelování 79 a 81m2; rozdrobenosti pozem-
kové držby ubylo 51%. (Ve venkovských obcích dosahujeme
zmenšení 11O'zkouskovanostiod 70 do 90%.)

Při scelování bylo ve Slatině regulováno 8'5 km stávají-
cích cest a nově z!řízeno 19'2 km, odpadů reguloviáno 1'5 km,
nových odpadů zřízeno 0'3 km. Cesty a, příkopy měly před scelo-
váním plochu 6 ha 40 arů a mají po scelování plochu 13 ha 40 a.
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Zároveň se scelením bylo ve Slatině soustavnou drenáž),
odv,oiděnoasi 45 ha.

V přílohách tab. č. 1 a 2 znázorněn je pozemkový stav
usedlosti č. 46 ve Slatině před - a po scelování. Vlastník půl-
lánu č. 46 byl jediným účastníkem, který se vzdal stavenišť a
žádal, pokud jen možno, nejmenší počet náhradn'ých pozemků a
přinesl této své snaze i tu oběť, že pl'ijal na místo 12 měřic, urče,
ných k odv1odnění, 25 seelených měřic v melioračním katastru,
aniž by se byl zalekl nákladu odvodňovacího. Jeho náhradné po-
zemky jsou: v trati Sady 51 arů poblíž stavení jako zahrada,
v trati Pod Tuřankou 11 ha 04 ary a 39 arů staveniště u silnice,
v přilehlé trati U letiště 2 ha 83 ary.

Obdobně --vypadne scelení ve venkov1Ské obci, vzdálené od
města, a průmyslového ruehu.

Druhý případ znázorňuje pozemkovou držbu č. d. 22 ve
Slatině. Vlastník tohoto čtvrtlánu uplatnil své právo na zacho-
'1ání stavebních pozemků a svého sadu, takže obdržel sad se-
verně místní tratě 31 arů, tři staveniště ve výměře 16 až 28 arů,
záhumenku 25 a,rů, štěrky u Švédských valů 42 ary, v trati
oidvodněné nad dráhou 1 ha 67 arů, dále k východu 1 ha 43 ary,"~Itrati U letiště 95 arů a k doplnění poblíž stavení zbytek 70 arů.

Ve venkovské obci je takovéto drobení nemožné; ve Sla'7
tině bylo vyvoláno zvláštními místními poměry.

Résumé: L e r e m e m b r e m e nt des t e r r a i n s a g r i c o 1e s
d a n s 1a ba n 1i e u e d e Brn o. Le remembrement des bien-fonds
a Slatina (faubourg de la ville de Brno) avait pour le but non seule-
ment le réglement de la propriété agricole, mais aussi la régularisation des
terrains a batir. Le deux plan ci-inclus montrent ľétat parcellaire avant
et apres le remembrement, qui fut éxécuté en 1925-1926. On y remar-
que la différence entre le remembrement spécialement agricole - p. e.
le propriétaire Komárek a gangné au lieu de 26 parcellp" anciennes seule-
ment 4 parcelles nouvelles - et le remembrement combiné, auquel p. e.
le propriétaire Gritzbach a obtenu au lieu de 19 parcelles anciennes
10 par.celles nouvelles, do nt quelques unes déterminées a hatir.
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Poznámky k výsledku soutěže na regulaci
Velkého Brna.

Působnost z'ememence v technické praxi možno rozvrh-
nouU zásadně do dvou velikých obla,sti. V provádění úkonů,
které se řídí hlavně předpi:s.y zákona ka,tastrálního, a v úkony,
pro něž jsou směrod'atny v prV'éřadě předpisy zákonů stavebních.
Přesná hranice mezi oběma zdmji působnosti neexistuje, ačkoliv
ve smyslu právIÚm i pojmovém byla mezi nimi až do roku
loňského mezera. Teprve nový zákon kata,strá,lní z roku 1927,
zařazením s,tyčných bodů sjednal mezi nimi právní kontinuitu.

Do prvé kategorie spadá provádění veškerých změn po-
zemkové držby z titulu dělby, komasa,ce a aronda,ce pozemků
vzniklé a: to v případech ojedinělých nebo hromadných, jako jest
tomu při scelování pozemků, provádění pozemkové a lesní re-
formy, zaměřování nových sHnic, drah, regulovaných vodních
toků atd.

Do skupiny druhé náleží zhotovování plánů situa,čních a
výškových v měřítkách stavebními řády normovaných pro ur-
ooní stavebních ča,r, pO'řizorváníplánů rozdělova.cích (pawe-
lačIÚch) a komasačních k účelům stavebním, vypracování
ideový'ch náčrtkli regula,čních, a konečně pořizování definitivních
plánů regulačních ("polohových" ve smyslu dosud platného sta-
vebního řádu), které jsou výslednicí různých ideových náčrtků
event. soutěží získaných.

Převážná většina zeměměřičů v praxi civilní omezovala s'e
a,ž do nedávné doby na práce, spadající do kategorie prvé a
ponechávala rozsáhlé pole činnosti, vyplývající z předpisů sta-
vebního řádu, nevyužito. Příčinu tohoto malého zájmu na
pracech, spojených s regula,cí měst a obcí venkovských, třeba
spatřova,ti: a) jednak v neúplnosti učebné osnovy na
býva,lém ucebném běhu pro vzdělání zeměměřičů na vysokých
školách technických, b) jednak v ne d o,s t a t k u příležitosti ke
š k o 1e n í v p r a x i samé.

Ad a) Zrušené dvouleté kursy měly v prvé řadě vychová-
vati zl1atn}Tdorost pro úřady katastrální, pro něž však znalost
předpk'Ů :stavebních řádů nebyla zá,vaznou. Zákonitý rozsah
praxe l\Ívilního zeměměřiče však s tímto úzkým pojetím ne-
vystač'i1 a nutnost prohloubeni a rozšíření studia v tomto směru
byla samozřejma. Doposud žádaná znalost předpisů stavebního
řádu pouze ve smY'sluprá,vIÚm,musí býti doplněna školením bu-
dO'll:CÍchpraktiků v technickém a plánovém zvládnuti ducha
těchto předpisů. Výkladu stavebního řádu po stránce theore-
tické, a~ehlavně praktické, v zájmu veřejném musí býti věnována
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alespoň taková péče, jaké se dostává na technických učilištích
zákonu katastrálnllnu. .

S radostí lze vítati, že provedená reforma studia (byť
i plně neuspokojujtcí) umožňuje zařazení disciplin, které by
praktické a specia,lní školení po,sluchačů na tomto zanedbávaném
poli umožníly.

Ad b) Stavební řády mora.vské předepisovaly sice všem
městům a obcím povinnost ku pořízení polohových plánů do
1. ledna 1920, ale povinnost tato zůsta,la téměř na papíiie. Většina
měst - o obcích venkovských ani nemluvě - vzhledem k po-
měrům váJlečným a hospodářským poměrům poválečným nemá
regulačních plánů dodnes. V Če'chách a na Slovensku jsou po-
měry ještě horší, neboť v Čechá,ch ani prováděcí nařízení ke
s,tavebnímu řádu vydáno nebylo. Odpomoc nutno hledati
v urychleném vypracování jednotných, moderním názorům od-
povída.jícfch a poznatky pra.xe ověřených' předpisů prO nový
sta.vební řád.

Uskutečněním nového sta,vebního řádu otevře se hlavně
civilním inženýrům zeměměřickým rozsáhlé pole .jich praktické
činnosti a .jest zapotřebí, aby na tento úkO'l'byli řádně připraveni.
Při tom nutno míti na paměti, že zhotovování i d e o v Ý c h pláni'!
regulačních - kt,e'ré svou povahou jsou dílem spíše teclmicko-
uměleckým nežli technicko-vědeckým - bude předmětem kon-
kurence technikťl i jiných kategorií, a že jest nutno, aby civilní
inženýr měřický se otázce regulace měst více nežli dosud vě-
noval.

U obcí venkovských a menších měst jest zeměměřič
vzhledem k nynějším poměrům obzvláště povolaný, aby tyto
práce s úspěchem vykonával. Úspěšná regulace obce jest
v prvé řadě odvislou od důkladné místní znalosti nejen situační
a terénní, nýbrž od správného zhodnocení podmínek hospo-
dářských, sociálních a hygienických, jakož i možností dopravně-
a výt,vamě-technických, 'které dotyčné obci vtiskují svérázný
charakter. Správnou orientaci v těchto směrech získává právě
zeměměřič při pořizo'vání měřických a plánových pomůcek pro
dotyčnou obec, jsa místně IS poměl'y obeznámen, což je velikou
předností oproti projektantům jiným.

A co platí o civilních inženýrech ll1ěřick}-ch vťibec. platí
ve zvýšené míře o těch, kt,eří se chtějí věnovati službě auto-
nomnÍ. Ač praxe těchto úřadů jes't mnohostranná, hlavním
úkolem jich zůstane postupné budování plánů regulačních jak
po stránce přípravné a projekční, tak po stránce definitivních
plánů regulačních (polohových). o

II.
Přesvědčivým dokladem způsobilosti a osvědčenosti země-

měřičů v pra,cech spojených s výstavbou měst jest mimo řadu
USipěchů,kt~ré docilili v' různých kulturních státech Evropy, a
též v na,šich zemích jest
~. I výsledek ideové soutěže, na získání upravovacího plánu

Velkého·Brtla.
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Jestliže sama příprava měřických, plánových a sta,tisúckých
pomůcek k soutěži této ') prokázala úspěšnost spolupráce země-
měřičovy měrou pozoruhodnou, výsledek soutěže sám přinesl ne-
popiratelný fakt O' z,datnosti jeho ve směru projekčním. Veřejnost
c1elá a techníkové tím spíše znají ze zpráv ča,sopiseckých, že
nejlepší cenu získal si projekt "T a n g en t a", jehož autory jsou:
Ing. Jas. Peřláz, Architekt B. Fuchs a Dr. techn. Frant. Sklenář.
Zeměměřiči nesmí však zamlčet - ba jest jejich povinností sta-
vovskou zdůraznit, že na úspěchu tom lví podíl má příslušník
na,šeho stavu městský vrch. měřický rada Ing. Jos. Peňáz a
mohou užíti této příležitosti, by blíže projektu "Tangenta" vzpo-
menuli, předesílajíce stručnou zmínku o všeobecných motivacích,
které řídily vypracování tohoto projektu.

Vůdčí myšlenkou projektu byla, zásada, že městó jest živým
organismem, střediskem pracovníků intelektuálních i kolek-
tivních. Zrychlené tempo hospodářského a kulturního života, vy-
žaduje sjednání takovych předpokladů, aby stálý růst těchto zi-
votních složek nebyl brzděn. Intensivní prá,ce vyžaduje rychlého
a dobrého komunikačního spojení mezi pracovním místem a
zdravým bydlištěm pracujícího.

V četných případech i v malých městech doprava před-
běhla technický vývoj měst, jež. pro ni nejsou přizpůsobena.
Silnice a ulice dnešní používá několik druhů vozidel různých
rychlostí. Nejrychlejší z nich, auto, hoví, nejvíce potiíebám ho-
spodářského života dneška a, jiné prostředky dopra.vní rychlým
tempem vytlačuje. Příčiny automobilových neštěs,tí neIze spa-
třo·vati pouze v dopravním řádu; hlavní vina spočívá v nepře-
hlednosti a komplikovanosti uliční sítě a nutno při regulačních
plánech podstatn'ě korigovati dosavadní tradiční názor na vý-
sta,vbu měst.

U nás v pTVépolovici předešlého století vývoj měst děl
se skoro všude s ohledem na dopravu. Avšak v době překotného
vzrůstu měst, jež začala v druhé po/lovici minulého století,
s rychlými pokroky t!echniky a průmyslu, byla, tato samozřej-
most ve vývoji měst opomíjena a skoro všechny ulice byly bez-
dúvodně a neúčeln:ě zřizovány přibližně ve stejných šířkách.
(V Bmě ku př. jsou to šířky 15 a 19m.) Obdobné poměry pano-
vany i ve velIkých městech evrop~kých a hla,vně amerických, kde
kolem jádra měs,tského nakupily se bloky skoro stejných roz-
měrú, o stejných šířkách ulíc. Tento "šachovnicový systém" vedl
jednak k dopravnímu přetěžování jistých ulic a na druhé
straně k hospodářským ztrátám při nákladném budování ulic,
dopravou málo dotčených. Částečná odpomoc hledána v průlo-'
m8ch nákladných diag-onál.

V poslední době vracejí se odborníci ve stavbě měst znova
k zásad ě, že při reg-ula.ciměsta nutno uplatňovati v prvé řadě
zřetele komunikační.

Uvedené zde oko,lnosti (a mnohé jiné momenty) upla,tneny
byly již při sestaVlení soutěžných podmínek a od' projektantů

I) Viz článek" K vypsané soutěži na regulaci města Brna", Zema.
měřičský Věstník č. 5. a 6. z roku 1927..
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žádáno řešení příměřené kostry železnic, hlavních komunikací,
vhodných prostranství pro založení veřejných budov, sadů, ná-
městí, hřišť, koupališť a sportovišť, jakož i usměrněl1lÍstavebního
rozvoje budoucího půlmilionového Brna s hlediska zdravého
bydleni a ekonomického průmysllového podnikání. Bylo tud,íž
hlavním úkolem projektantů rozluštiti úspěšně otázku železniční,
komunikační a zastavova.cí. Jak zhostil s'e této velké úlohy
projekt "Tangenta", naznačí přehledně další odstavce.

Železnice. Jednou z hlavních podmínek soutěžných
bylo vyřešení otázky nádražní. Rozebírati tuto otázku specie,lní
detanně není předmětem této stati a ome,zujemelse jen na po-
souzení jejího vztahu k ce,lkové regula.ci města. Na podkladě
alternativního řešení plánového i statistického dovozena, nutnost
a hospodárnost přeložení dosavadního nádraží osobního z nyněj-
šího horního nádm~í na nádraží dolní, kde projektováno i ná-
draží n á k I a d ov é. Od s t a v n é nád'ra,žířešleno v trojúhelníku,
vytvořeném tratí břeclavskou, střeliclwu a, přerovskou, topí-
renské a seřaďovad nádraží umístěno jižně od Horních H'Jršpic"

Os ob n í nádraží (viz přílohu tab. čís. 3) projektováno
jako průběžné s oddělenou dop,ravou místní od dopravy dálkové.
Přeložením nádražlí osobního zvětší se kruh centra města z ny-
nějš,ího průměru cca 900 m na cca 1800 m. Železnice tento kruh
neproÍiÍná, pouz1ese jej dotkne, v bodě, kde na,vrženo jest osobní
nádraží. Uvolnění! ploch nynějšího osobndho ná(lrra,ží pro vý-
stavbu budov veředných, hlavně však pro vybudování nové ob-
chodllí čtvrti a konečně využiti prostoru pod ďrážnim tělesem
v rozloze asi 23.000m2 k vybudování ústředních garáží resp.
skladišť, zajistilo by hospodářskou pro'veditelnost projektu.

Hlavní komunikace. (Příloha tab. čís. 1 a 2) Brnem
probíhají čtyři p r li běž n é komunikace prvého řá~du,rozbíhající
se z vnitřního města skoro pravoúhle do č'tyř sv'ětových s,trau.
Nynější průběh jejich Vllit.řnimměstem: mus,~však překonávati
spleť nepřehledných ulic Starého Brna po nevyhovujícím
a přetíženém mostě přes Svratku na Vídeňské třídě. Směr
sever-jih (viz obr. 1.) převáděn jest dle projektu "Tangenta"
z ul. Nové (nejlepší to komunika,ční tepny nového m'ěs,ta),Koliš-
těm do 50m široké Nádra.žní třídy, ústící pod! jižním hřbitovem
do ulice Vídeňské. Směr východ-západ (součást to budoucí me-
zináJrodní automobilové linky Varšava-Řím) jde z Olomoucké,
KřenoV'ou, přes Wi1sonovo náměstí a, rekonst.ruovanými Novými
sady v přímém prodloužení na silnici Jihlavsko'll.

Odlehčení města s vysokým zas.tavěním od dálkové dopravy
znázorňují autoři projektu "Tangenta" na zvláš·tním pláně,
v němž zakresleny i hlavní výpadové komunikace druhého řádu
s transversálními liniemi a dále souběžné odlehčující komunika.ce
liniím prvního a druhého řádu..

Za účelem svedení motorových vozidell mimo údolí řeky
Svitavy, kde hy prrach a hluk' proudy V'ýletníků ohtěžoval
projektuje se nová výpadoV'á Iin ku: k r a s o v á, vedouCÍ ulicí
Francouzskou, po východní straně Černých polí, nad Cac·ovicemi,
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severně od Obřan do Bí!lovic, kde vybudováním nového mostu
pře's Svitavu možno docíliti přímého spojení do Krasu přes, Řic-
manice, Kaníce a, Křtiny. Pro dopra,vu místní pro1'ektováno
jednak devět linek p o u lič n 'í d r á h y, jež. svedeny jsou do
paa-alelní 35 m široké třídy nádražní, jednak síť linek a u to b u-
s o v Ý c h, jež se koncentrují na, hlavním nádra,žním bouleva,rďu,
navrženém v šířce 50 m. Vnit,řnlÍ měs,to me,zi třídou Husovou,
Kioskem, Kolištěm a Wilsono'Výmnáměstím se od pouliční dráhy
oprošťuje. Navrhuje se v něm pouze dJOpravaautobusová.

Projekt zdůrazňuje výbornou polohu dnešniho let iš tě,
av:šak odchylně od projektu úředního situuje jeho vstup o 1km
blíže k centru mě8ta a napájí je mimo třídy Olomoucké novými
třemi resp. čtyřmi přijezdnými cestami ze všech částí města.
Posunutím vstupu dociluje i lepší orienta,ce pl'O letce, nehoť
hlavní osa letiště jest dána hlavním vstupem a vrcholem Svéd-
ských valů, na nichž možno s výhodou umístiti zařízení 8ignali-
sační pro noční lety.

Regulace města. Páteři celé regulace jest 50 m široký
nádražní b ()u 1 e va r d (příloha tab. čís. 3), vedoucí v přímém
prodloužení Palackého třídy mimo nové nádraží. Dále, přemos,ťuje
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řeku Svratku a vede v přímém prodloužení až k silnici Víd3ňské.
Uskutečněni boulievardu po přeložení nynějšího osobního nádraží
nes,taví s'e v cestu nic mimo někoHka, starých, k demolování
zralých s.taveh, ostatek jest ještě nezast:wěný, z,ahradnicky vy-
uživan.ý terén. H1a,vní boulevard skýtá možnost k velkorysému
vybudování moderního, všem, i těm nepřísnějším komunikačním
zásadám vyhovujícího města. V zájmu odlehčeni tohoto boule-
vardu a· odvedení z něho dop'ravy tramvajové, projektována jest
s ním souhěžně druhá: nádražní třída 35 m široká, vedoucí přímo
do KoIiště, do níž ústí veškeré komunikační tepny z východního
sektoru města.

Před novým osobním nádražim projekt.ováno jest náměstí
v rozměru ca. 170 X 200 m, z něhož mimo shora zmíněných dvou
nádtažnich třid vede na západ přímé spojeni s výstavišfěm, na
severovýchod pak k letišti a ŽideniciÍm.

Dosavadní město rostlo a pO<fOstehlavně severním směrem
k rozsáhlým }es'Ům.Proto křižovatka s,mnícemedlánské se silnicí
říšskou (jdouc i Král. Polem) vyžádala si zde řešení vět,šího ko-
munikačního náměstlí, v němž se sbíhají obě hlavní tepny, odvá-
dějicí dá.lkovou dopravu po obvodu vnitřního' města ..

Vzhledem ke značným investic'Ílll nellze v dohledné, době
počítati s přeložením hla,vního průmyslu ze středu města (Oejl),
jehož zdravo,tně nepřiznivý vliv budl8 zřízenim projektované
teplárny zna,čně zlepšen. Projekt "Tangenta" situuje nový p r ů-
mys lov Ý s e k t o r na jihovýchoďě města pod nádražím a
spojuj.e jej s náJdražím sítí vleček, zapojených na jednu kolej.
Podobně připoden i proponovaný přís,tav, roz·šířené m'ěstské jatky,
velkozásohámy civilní a vojenské atd.

Situování v e ř e j n Ý c h bud o v, v prostoru, ~ískaném pře-
lo·žením osobního nádraží, jest zřejmol z pří,lohy tabulka čís. 3.
Ta,k zvaná! Akademická čt,vrt, zahírajíciÍ celou Kraví horu í plochy
před českou technikou až k ulici Nové, nemuže, níkdy v celém
tomto rozsahu býti zastavěna univers,ítou a, s ní souvisejícími
budov,ami. Proto dle projektu "Tangenta" část území tohoto
na jižním s,vahu Kraví hory' při prodloužené ulici ÚdiOJlníreservo-
vána pro vybudování llJ8Iffiocnic,čás,t pak na, seveTOzápadě pro
vilové zastavěni obytnou čt,vrťL

Kounicovu třídu navrhuje na rozdíl od úředního projektu
přlímou a tak zvané Akademické náměstí, jako komunikačně
i hospodářsky nevhodné, vynecháno.

V zájmu zdravého bydlení pama.,to1váno na, spojeni stáva-
jících z e len Ý c h p 10 c h me,zi sebou, jakož i klínovité jejich
svedeni do obytných část,i co nejblíže středu města,. K Lužán-
kám, jež jsou dosavadnlím největším brněnským sadem, přičle,..
ňuje projekt "Tangent.a," ro'zsáhlou: bot,anickou. zahradu a spo,rto-
viš:tě, odkud by bylo možno dvěma. zelenými páSlY dostati se
přímo do věnce rozsáhlých lesů na se!Veru města. Wilsonův les
a Pisárky, jež leží v těsné souviS'losti dosa;v:adn.rho města" jsou
přeměňovány v lesni parky. Úst ř e d'ní s por t o v i š tě ve
16*
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spojení s velikým koupalištěm, proj,ektuje se na loukách ž,abo-
vřeských, které se k tomuto účelu výborně. hodí. Také v jiných
čtvrtích města, pamatO'váno na dosta,tek hřišť a koupališť.

Mimo rozšíření dosavadního úst,ředního hřbitova proponuje
se se,verní lesní hřbitov severovýchodlně od Králova Pole, který
by nahradil stávající hřbitovy obcí sever~í oblasti Brna.

Příloha tabulka Č,ís.2 vysvětluje schematicky (viz kruhový
diagram v pravém rohu shora) poměr ploch různého zastavění
s udáním Výměry v hektarech a procentech.

Projekt "Tangenta:' má celkem devět velikých plánových
příloh jednotně vypmvených a "v y z na me n á v á s e z v I w š t ě
také velmi pečlivým, ja,sným a názorným podá-
ním", jak vyzněl pís,emný posudek poroty. Po stránce komuni-
kační a regula,čně vyhovujle snaze po vybudování modemího
města. Za využiti přednosti železničního řešeni dle projektu
.,11'55" má sloužiti jako základ P'l'O budollClídefinitivní regu-
lační plán města Brna.

Rozsah a různost úkolů, které při regulaci většího města
musí býti řešeny, jest toho rázu, že přesahuje, tvůrčí schopnost
jedince sebeškollenějšího v' otázkách Výst,avhyměst. Jest potřebí
součinnosti odborníků různých technických směru, kteří by své
odborné náměty zladili v ha,rmonický celek ke zdárnému ř'3,šení
plánu. Při soutěži brněnské byla, jednou z hlavních podmínek
otázka železniční a bylo tudíž nezbytně třeba součinnosti od-
borníka, železničního.

Výsledek soutěže brněnské - jedné z největších
v republice - prakt,icky d o k á z a lne u drž i tel n o s t t r a-
di ční hon á zo r u, ž e o t á z k a p o ř i z o v á ní i d e ov Ý c h
p lán li r e g u I a ční c h s p a do á d o v Ý hra dní k o'li.p e-
ten c e c i v il n í h o i n žen Ý r a - a r c hit e k t a, jak s'e, 0

'
to

pokoušiÍ ustanovení vládního návrhu zákona o pravomoci inže-
nýrských kategorií. Z piíeldnostia nedosta,tků jednotliVých sou-
těžných návrhů lze usuzovati také na vhod'nost, kooperace
odborn~ků různých technických směrů.

A není jist,ě náhodným zjevem, že nejlepších výsledků
dosáhl projekt "Tangenta", jehož autorem jest zeměměřič, archi-
tekt a odborník železniční" jakož i projekt "Osvoboz'eilléměsto"
(vyloučený pro poruš,ení anonymity ze soutěže), který pro ne-
sporné kvality byl za obnos 30.000 Kč doporučen porot,ou k za-
koupení. Autorem to,hoto projektu mimo' odborníka. železničniho
a architekta byl sta,vebn'Í inženýr, který však sVým:praktickým
povolálliÍmzaměstnává se po výtcltllposuzováním a schvalováním
plánů regulačních u moravského zemského Výboru. Tento po-
znatek jest tím pozoruhodnější, že dle Výše zmíněného vládního
ná,vrhu zákona o civilních inženýrech přiznává! se civilnímu
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architektu bezvýhradné, sta,vebnímu a kulturnímu mzenýru
p o di mí n e Č n é oprávnění ku pořizování plánů regula,čních,
zatím co zeměměřič jest. i z podmínečného oprávnění vylučován.

Čs. zeměměřiči ohradili se prot,i tomuto křiklavému bez-
práví podáním memoranda na ministerstvo veřejných prací a
očekávají důvodně, že výsleďek soutěže brněnské a poznatky
z IlJÍ vyplývajíc'í proká,za,ly dostate,čně neudržitelnost, výše zmíně-
ného znění vlá,dního návrhu zákona a oprávněnost výtek, které
proti němu čs. zeměměřiči vznesli. Hájiti veřejný zájem jest
úlohou ministlerrstva veřejných prací. Výsledek brněnské soutěže
doložil názomě, že v zájmu veřejnotechnického života jest, by
zeměměřič byl pojat mezi odbomíky, kterým svěřeno býti má
řešení regula,čnichotázek mě,st a obcL

Résumé: L'i n g é n i eur - g é o m e t r e d a n s I e s e r v i c e
a u t o n o m e. - R e m a r q u e s a u x r é s u I t a t s d u c o n c o u r s
s u r l'e x ten s i o n d e I a v i 11e d e Brn o. A l'introduction montre
l'auteur qu'a présent les travaux de lotissement des terrains a batir sont
tres importants dans l'activité du géometre. Oe sont les géometres-
civils de Moravie et surtout les géometres-employés des communes,
qui ont pris part a l'urbanisme. Le résultat du dernier concours pour
l'extension de Brno (la capitale de Moravie) a documenté évidémment
avec quel effet les géometres travaillent dans cette sphere: Le deuxieme
(le meilleur) prix a obtenu le projet des trois collaborateurs: M. Peňáz,
ingénieur-géometre du plan de la ville de Brno, M. Fuchs, architecte
et M. Dr. Sklenář, ingénieur des ponts et des chaussées.

Alors cette circonstance et les effets des plusieurs concours en
province ont justifiés les efforts des géometres, qui demandent la
publication de la loi sur la collaboration des géometres-civils dans l'urba-
nisme avec les autres ingénieurs-civils. O'est pourquoi que les géometres
considerent le projet de la loi par le ministere des travaux publics -
lequel a en vue d'e xcI u r e absolument les géometres de la collaboration
en urbanisme - comme inadmissible.
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ZEMĚMĚŘIC VE SLUŽBÁCH BRANNÉ MOCI.

Ve sboru důstojníků z povolání rak.-uher. armády nebyl
stav zeměměřický zastoupen. Vídeňský vojenský zeměpisný
ústav měl jistě možnost klásti a uskutečníti požadavek, aby ku
provádění svých prací a,stronom.-geodetických a topografických
mohl přibrati absolventy zeměměřických kursú. Pisateli není
známo, zda zmíněný požadavek kladen byl, jisto však jest, že
nebyl USklllJtelčněn- mimo ve válce - a je nasnadě, že z toho
vznikl nep'rospěch oběma stranám.

Práce astronomícké, geodetické a topografické prováděli
d.ůstojnici - geodeti a topogmfové, kteří se doplňovali z důstoj-
níků zbraní tím způsobem, že absolvovali t. zv. topografický kurs
(jednoletý), zřízený při zeměpisném ústa,vě, a prohlubovali své
vědomosti podle potřeby posloucháním přednášek na, vysokých
školách ve Vídni a soukromým studiem. Zpravidla nikdy se ne-
stali trvalými příslušníky ústavu, byli totiž úS<tavujen na několik
má.lo let přiděleni, zůstávali v kmenovém stavu svého pluku a po
uplyIlutí zmíněné lhůty se vraceli ke své původní službě řadové
a podle pot,řeby i po uplynutí třeba několika let byli geodeti a
topografové přidělo,váni opětně zeměpisnému ústavu. Tímto způ-
sobem doplňování byl utvořen velmi početný kádr důstojníků-
geodetů a topografů.

Moderní způsob boje klade na důstojníky všech zbraní,
obzvláště na důstojníky dělostřelectva a letectva, st,ále větší a
větší požada,vky, pokud se týče znalosti geodesie a topografie.
Popsaný způsob doplňování geodeW a· topografů vyhovoval
velmi dobře účelu: opatřiti jlednotlivýmzbraním co největší počet
geodetů a topografů praktiků za současného získání potřebného
pers,onálu pro válečné a většinu mírových úkolů zeměměřických
voj. zeměpisného ústavu, pokud spadají do oboru nižší geodesie.
Otázka personální stává se však složitější, jedná-li se o doplňo-
vání důs1tojníků určených pro práce spadající do oboru vyšší
geodes.ie, kartografie a prá,ce astronomické, zvláště uvá,žime-li
věc současně po' hospodářské stránce. Má-li důstojník zbraní
ovládnouti teoreticky i prakticky discipliny potřebné pro posled-
ně naznačeuý obor působnosti, musí' se jim cele věnovati po dobu
mnoha let, a nebylo by hospodárným, aby se vracel ke své pů-
vodní službě u zbraně; v tom případěl však zůstá,vá. jeho vojenské
vzdělání téměř úplně nevyužito, v čemž spočívá pro voj@skou
správu hospodářská ztráta. Proto se při řešení této otá,zky snadno·
uplatní ná1zor, že jednak hlavně v zájmu věci samé, jednak
v záijmrustátního zisku je výhodnější doplňovati personál posledně
zmíněný z řad absolventů technik a universit, kterým by po na-
bytí zá.kladních vojeuských vědomo<Stíbyla propůjčena důstoj-
nickw hodnosti a trvalé přiděleni k jejich službě.

Dosavadní způsob doplňo,váni důstojniků-geodetů a -to-
pografů československého vojenského zeměpisného ústavu
(V. Z. Ú.) odpovídá názorům vyslo'veným v předešlém odsta,vcí.
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Aby si čtenář mohl utvořiti ja,sný obraz o postavení země·
~ěřiče ve V. Z. Ú., budiž předeslán přehled o rozčlenění V. Z.
U. a jeho důstojnického sboru.

V. Z. Ú. je rozdělen na tyto čá,sti:
1. Velitelství ústavu s hospodá,řskou a technickou, správou

(7 důstojníků); 2. odbor astronomicko·geodetický (12 důstojníků);
8. odbor topografický (46 důstojníků včetně 8 důstojníků-frek-
ventantů topografického kursu); 4. odbor karto'grafický (11 důs-
tojníků); 5. odbor reprodukční (9 důstojníků),; 6. odbor pro sta-
tistiku a popis válečných j'evišť (5 důstojníků); 7. archiv a
knihovna (1 důstojník); 8. pomocná rota (1 důstojník).

Tato, jakož i další data, jsou vyňata z výroční zprá,vy V. Z.
Ú. za r. 1926; v tomto roce měl Ústav celkem 92 důstojníků. Tito
důstojníci náleželi pěti důstojnickým skupinám stavnvským, a
bylo podle toho: 1. Důstojníků gen. štábu 2; 2. důstojníků zbraní
321; 3. hospodáfských důstojníků 1; 4. technických důsMjníků V.
Z. Ú. 51, 5. důstojníků konceptní služby 6.

Důstojníků-geodetů bylo v r. 1926 11 (s přednostou odboru
aistron.-geodet.) a důstojníků-topografů 37 (s přednostou topo-
grafického odboru a veliteli všech oddělení odboru, jakož i
topografického kursu), k tomu přistupuje 8 frekvent.antů topo-
gTa.fického kursu, jejichž počet dosahoval v minulých letech
čísla 12 až 14. Pracemi geodetickými a topografickými je tedy
zaměs,tnáno přibližně 60 důstojníků, 1. j. % celkového stavu
důstojníků.

Z 51 technických důstojníků V. Z. Ú. bylo 11 dŮistojníků-
geodetů a 20 důstojníků-topografů. Prováděli tedy doposud práce
geodetické výhradně důstojníci techničtí V. Z. U. a prá,ce, topo-
gTa.fické z poloviny techničtí důstojníci a z poloviny důstojníci
zbraní, kteří byli Ulstanoveni topografy po úspěšném absolvování
topografického kursu. :Mimo to je každoročně školeno asi 10
dť'lstojníků zbraní v topografickém kursu. Zbývajících 20 tech-
nických důstojníků je přiděleno odborům kartografickému a
reprodukčnímu a jeden je přednostou technické isprá,vy; pro
většinu z těchto 20 míst je požadováno nižší školní vzdělání,
pouze vedoucí mí,s,ta, jsou ohsazována, dřívějšími důstojníky-
topografy se středoškolským i vyšším vzděláním.

Podle služebního předpisu Org. XXV bylo v počtu 51 tech-
nických důstojníků V. Z. ů. systemisováno 15 míst pro důstoj-
níky s úplným vysoko,školským vzděláním (inženýři staveh. a
:Kult., matematikové, geografové, astronomové a j.) a 10 mí8t
pro důstojníky s částečným *) vysoko,školským vzděláním
(důstojníci-zeměměřiči). V přítomné době má V. Z. Ú. ve svém
stavu 19 techn. důstojníků s vysokoškolským', vzděláním a z toho
je 17 zeměměřičů. V astronom.-geodetickém odboru je požado-
váno pro 11 míst (z 12) aspoň částečné vysokoškolské vzdělán\;
dne.s jsou 2 z těchto míst obsazena důstojníky-zeměměřiči. Sest
důstojníků zeměměřičů je přiděleno topografickému odboru~
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jeden z nich je velitelem topografického kursu. a, dva jsou při-
děLeni na vedoucích místech v kartogra.fickém odboru. Při po-
slední systemisaci byl počet mLst.pro zeměměřiče ve V. Z. Ú. roz-
množen na 15, při snížení počtu důstojníků s úplným vysoko-
škiol,skýmvzděláním na· 10. .

Otázka, jakým způsobem budou nabývati důstojnickou
hodnost zeměměřiči. a, absolventi universit, hodlající věnovati
svoje slu:žhy V. Z. V., }est ve stadiu řešení. Bylo by žádoucno,
aby vzhledem k tomu, že bylo zřízeno tříleté studium pm inže-
nýry-zeměměřiče, byl systemisovaný počet míst zvětšen ·na, úkor
míst sysMmisovaných pro stavební a kulturní inženýry a maíe-
ma.tiky. Není t,řeba d'Okazovati, ž,e absolventi nového studia
zeměměřického budou pro službu geodeta daleko lépe teoreticky
i prakticky připraveni, než posledně, jmenovaní.

Mimo 15 důstojníků-z,eměměřičů v zeměpisném ústavě je
zařazeno v armádě j,ešt,ědalších 13 důstojníků-zeměměřičů (podle
Důstojnických liis.tů je system~sováno těchto mís·t celkem 28).
Kterým částem j!6 těchto dalších 13 kolegů přiděleno, není
pisateli známo, mo~no však s' určitosti předpokládati, že jsou to
d:ů'sto'jnici dělostřelectva. (měřické roty) a důst,ojníci stavebních
ředitelství.

Sys,t,emisování místzeměměřických v armádě na,svědčuje
,tomu, že důstojník-zeměměřič se dovedl v její řady svoji prací
účelně včlenit,i a že ta,to práce byla též· uznána.
. Deset let pmcuji kolegové na tomto novém poli působnosti,
otevřeném jim 28. října 1918. S letošním třicetiletým jubHeem
pů'sobení prvních absolventů zeměměřických kursu mohou slaviti
desítileté jubileum působení dŮistojníku-zeměměřičů. Oba tyto
momenty jsou jim pohnutkou a vzpruhou k další ús.ilovné čin-
nosti, směřující ku prospěchu vlasti, armády a, s,tavu země-
měřického.

Résumé: Les ing é n i eur s - g é om e t r e s a u x s e r v i c e s
m i Ii t a i r e s. L'article décrit brévement l'organisation de l'Institut
géographique militaire a Prague prenant en premiére place regard sur
le service géodésique et topographique et se mentionne de la maniére
jusqu'a nos jours non dissolue du complétement des officiers-géodets
et topographs.

L'auteur désire que le nombre des places systemisées dans notre
armée pour les géométres soit multiplié.
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vÝVOJ STUDIJNÍHO PROGRAMU ZEMĚMĚŘIČSKÉHO
NA ČES. VYS. UČENÍ TECHNICKÉM V PRAZE.

vývoj vědních oborů bývá obrazem jejich užití v životě
praktickém a tak můžeme sledovati i vývoj zemělllěřičství v zá-
znamech našich desk zemských. Jíž ve století 16. je při nich
ustanovován "zemský měřič v království Českém" jako odborný
znalec. Podrobnějiov1šem i později, vidíme vývoj ten na dvou-
letém i n žen S- r s k é m úst a v u s t a v o v s k é m, který měl
pj';edevším ráz a charakter vojenský-o Prvý jeho profesor Kl'istian
W i 11 e n ber g 1) zahdil do svých výkladů zeměměřičství. Po
jeho smrti 2) nastupuje jeho, adjunkt Ferdinand S ch o r, který
'ie svém podání mluví již o přesném měření polí a lesu, o měření
hloubek i výšek, o vá~ení pozemků pro vedení vody a j. Při sto-
lovém měření pro milánský katastr 3) jsou také zaměstnáni
absolventi pražského ústa,vu.

Když Marie TeIezie založila 1) vojenskou akadt.:;mii v N0-
,1ém Městě za Vídní, byla omezena vojenská část výkladů na
pražském ústavě, ač SchoI se svými posluchači se vyznamenali
za franc'ouz,ské okupace jakož i za války s Pruskem. Za. H e r-
g e t a - nástupce Schorova - ;ozšířen úst:w na tH ročníky 5)
a zeměměřictví bylO!přeřaděno do prvého ročníku. Když pak
v r. 1787 zakázány byly vlýklady o dělostřelectví, schválili sta-
vové rozšíření výkladů o zeměměřictví a přibrání přednášek
o lesnictví a polním hospodá,řství. Na začátku 19. století pře-
měněn byl ústav na s t a ,-lOV s k Ý úst a v tec hni c k Ý 6) a
přednáškami o zeměměřictví pOívěřen Adam Bit tne r, a rýso-
vání s cvičením vedl adjunkt Ha w 1e, od r. 1838 do 1847 před-
nášel D op P 1e I, po něm Par tI, Mat z k a, J oh n a od
r. 1852 Karel K o ř i s tka,.

Zemský výbor králO'1Ství Českého svěřil v r. 1848 správu
ústavu sbmu profesorkému a v r. 1863 vytvořil čtyři odbory ---
inžen:frrský, architektury, strojníctví a chemie - každý s vole-
ným odborovým přednostou v čele a V'I()lenýmrektorem jako ve-
doucím. Prvým voleným rektorem 7) tohoto utrakvistického
"kr á lov s k é h o čes k é h o P o 1Ytec hni c k é h o úst a v u
ze ms k é h o" stal se Karel Kořistka, (příI. 1.).

Již v stud. roce 1864-65 uvieden je František Mli 11 e r
(pří!. 11.) jako supluj,ící profesor geodeisie 1. s ja,zykem českým
a německy přednáší Kořistka Současně. V následujícím roce ote-

1) Jmenován zemským výborem stavovským dekretem ze dne 9.listo-
padu 1717 s platem ročních 1000 zlatých.

2) 1731.
3) "Censimento milanesa" prováděném na základě patentu Karla VI.

z r. 1718.
4) 1752.
5) 1767.
6) 1806.
') Ve stud. r. 1863/64.
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vřen pátlý ročník inženýrský a tu je geodesie 1. zařaděna do
II. ročníku a geodesie II. do V. ročniku. KOnečně od r. 18G8-69
koná již prof. lVIiiller přednášky z geodesie 1. a II. jazykem
českým a je též zanesen jako přísežný civilní zeměměřič, čímž
začíná období česky pěstěné geodesie. V následujícím roce je
ústav přičiněním Němců rozdělen na němecl~ý a na "č e s k Ý
polytechnický ústav království Ceského", jehož
sbor profesorský usnáší se na návrhu, aby zřízeno bylo samo-
statné studium zeměměřické, leč návrh nebyl ukutečněn. Zane-
dlouho pOltom je ústa·vl přičiněním Němců postátněn na c. k.
čes k Ý P o I y tec hni c ký úst a v v P r a z e a konečně pro-
hlášen v r. 1879 za c. k. čes k o u v y s o k o u š k o I u tec h -
nic k o u v P r a z e.

Speciální vývoj geodesie. Sledujeme-li vý,-IClljspeciálních
částí geodesie, shledáváme, že mimořádné výklady o poč t u
P I' a v d ě pod o b n o s t i zavádí r. 1866-G7 profesm matema-
tiky Jindřich Dul' ě g e, později v r. 1869-70 prof. M ti II e I' vý-
klady o poč tup I' a v d ě pod o b n o s t i a j e h o u žit í,
které sice piolzději zase zanikají, ale soukromý docent Pán e k
zase zMládí v roce 1874-75 výklady o Poč tup r a v d ě po-
d o b n o s ti a m e t hod ě ne jme n š í c h čtv e r c fi,které pak
nepřetržitě koná.

Prof. Mtiller zavádí v' r. 1874-75 mimořádné přednášky
o sférické astronomii (2 hod.) a v následujícím vedle
toho přednášky o měř í c tví hor nic k é m (1 hod.). Později
v r. 1877-78 zavedl přednášky o r y c h lom ě ř i c tví (1 hod.),
které vlšak v r. 1879-80 přejal soukromý docent Jaroslav Pe šek
se jménem ta c h y m e t r i e (2 hod.) a přednáškami o bar o -
m e t r i c k é m měř e n í výš e k (2 hod.), ale již v následujícím
roce zanikají. Teprve v 1". 1882-83 ohlašuje prof. Mťiller vedle své
sférické astronomie přednášky z h y P s o m e t r i e (2 hod.) a
ta c h y m e t r i e (2 hod.), ale když obojí zařadil do řádných
přednášek, zahájil v r. 1889-90 přednášky o u drž o v á n í k a-
t a s t I' U V e ,1 i den c í (1 hod.), které se udržují po řadu let.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 30. srpna 1890 zřízeno bylo
na pražské vysoké škole technické odd ě len í ob e c n é, aby
mímOl čtyři odbory měli studující možnost vzděIá.vati se tech-
nicky i vědecky. Do tohoto oddělení pojato přípmvné studium
pro hornické akademie, kurs pro zemědělské techniky a příprava
pro kandidáty středoško~ské profesury a pozdějí též učebný běh
pro zeměměřiče. Pro své posluchače za\'ádí docent Ing. Karel
Vos Y k a vlýklady o u žit í g e ode s i e v zem ě děl s k é
tec hni c e, které pak trvale jsou zařaděny do programu kul-
turně-techníckého.

V letech devadesátých začíná čilejší ruch, neboť habilituje
se dr. Vádav L á8k a z vyšší geodesiB a zavádí vedle MtiUerovy
sférické astronomie a evidence katastru řadu specielních před-
nášek, takže v r. 1891-92 jsou ohlášeny přednášky z á k I a d fr
k a I' t o g r a f i e, a s t I' o n o m i c k é č á s t i v Yš š í g e ode -
s ie, g e o f y s i k á I n í č á s t i v Y š š í g e O' des i e, p I'a k .

1928/250



tické příklady měření a výpočtů trigonomet-
r i c k Ý c h a p o 1Yg o n á 1n í c h sít í a f o t o g r a m e t r i e.
Leč odchodem dra Lásky do Lvova (r. 181:lG) většina jich zaniká.
V. stud. fOtce1894-95 zahajuje soukromý docent Ing. N o vo t n Ý
přednášky, zvané nauka o ra,k. katastru (2 hod.) a zho-
t o v o v á ní p 1á n ů po 10 h o p i'S n Ý c h (1 hod.) a od
r. 1896-97 přednášky o fo tOIg r a m e t r i i až do r. 1900 a
lB ě ř e n í s tup ň o v é.

Zéměměřický běh ucebný. Do této rušné doby geodesie
přichází vyzvání ministerstva kultu a vyučov'ání, aby sbor profe-
sorský vypracoval specielní program pro d vou 1e tý běh z e -
m ěměř i c k Ý a výnosem ministerstva kultu a viyučování S)
oznamuje se sboru profesorskému, že říjnem roku 1896 má býti
otevřen prvý ročník. Rektor ve stud. r. 1896-97 prof. Mti 11e r
zahajuje tedy samostatné dvouleté studium zcměměřické. Roz-
vrh přednášek a počet hodin uveden je přehledně.

Pro gr a,m. Tab. 1.

I. ročník (studijní rok 1896-97).
1. Matematika 1. (Ed. Weyr)
2. Deskript. geometrie (Karel Pelz)
3. Fysika (K. V. Zenger)
4. Věda právní a správní (dr. Fr. Fiedler)
5. Geodesie nižší (Fr. Miiller)

Repetitorium .

II. ročník (studijní rok 1897-98).
6. Matematika II. (Ed. Weyr) .
7. Geodesie vyšší (Fr. Miiller) .
8. Astronomie sférická (Fr. Mii.ller)
9. Nauka o katastru (Ing. :E'r. Novotný)
10. Zhotovování plánů situačních a poloho-

pisných (Ing. Fr. Novotný) .
11. Národní hospodářství (dr. Fr. Fiedlel') .
12. Polni produkce hospodářská (dr. Stoklasa)
13. Zákony komasační (dr. Fr. Fiedler) .

Doporučeno:
Fotogrametrie (Ing. Noyotný) .

I Semestr

I •• II I t •I ZImUl e nl

I předu. I cvič. předu. I cvič.

I : II ) ~ :

I _ _ I 4 3

: I 5 I - 5 -
. i 5 I 6 I 5 6

·1 ~ I ~ 21 1~

5 1 5 1
3 - 3 3
- - 3 -
3 3 - -

.
- - 3 3
5 - - -
5 - - -
3 - - --------
24 4 14 7

I 1 I -
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Státní zkoušky zavedeny již Viroce příštím 9) a za před-
měty uvedeny jsou g e ode s i e nižší a vyšší, rakouská věd a
spr á v n í a z á k ony o k n i h á c h P o zem k o v Ý c h a naří-
zení platná o k a t a,str á ln í c haj in Ý c h měř e ní c h.
Vedle toho žádá se prospěchová zkouška z matematiky, deskrip-
tivní geometrie, fysiky, národního hospodářství a encyklopedie
hospodářstV1ípolního' i lesního. Program pro studijní rok 1896-97
a 1897-98 uvedell/Ý, ukazuje, že pod jménem matematika chá-
pána matematika 1. i II. běh a teprve od 1'. 1901-02 zařaďována
je pouze matematika I. běh. Encyklopedie lesnictví nebyla. s po-
čátku obsazena" až v 1'. 1898-99 zahájil přednášky docent Karel
K ořI s t k a 10), komisař při lesní inspekci v Praze. Většina, před-
mětů je společna s ostatním odbory a dvoje specielní přednášky
zeměměHcké svěř·eny doc,eutu Ing.. N o v o t n é m u. Jeho docent-
ské předná.šky o katastru pojmenoviány n a u k a o k a t a str u
1. běh a dosavadní plány situační a regulační označeny jako
;na u k a o k a t a str u 11. běh. První obsahovaly předpisy pro
civilní zeměměřiče, kdežto ve druhých probírána látka z polygo-
nálních a trigonometrických výpočtů a jich použití při sestroj'Ú'-
vání plánů situačních a regula,čních. (Obrazy profesorů, kteří
.v obou prvých dvlOu letech přednášeli jsou, vyjma profeso1ra
MiiIIera, na pří!. II1.)

Po odchodu prof. MiiIIera na odpočinek obsazena stolice
jeho proď. N o vo t n Ý m a Lič k o u a po odchodu Ličkově do
Brna převzal část jeho předná,šek prof. Novotný a já pověřen
v r. 1900-01 suplolváním přednášek z nauky o katastru, 1. a
II. běh a základů geodesie pro architekty a strojníky viCstejném
rozsahu, jako byly zavedeny v r. 1897-98. V 1'. 1904 habilito,,-..al
jsem se a, v 1'. 1906 hahilitoval se Dr. Kohler, který však
v r. 1907 odešel, když jmenován byl profesorem v Příbrami.
Nauku o katastru, 1. běh, jsem přesunul později ze zimního na
letní semestr, aby vly"užitobylo lépe letní doby k rýsování, kdežto
nauku o ka·tastru II. přenesl jsem do zimního semestru, poněvadž
se lépe hodil pro po,čtá.řské práce. Ve stud. 1'. 1905-06 podařilo
se mi dosíci rozšíření rýsovacích hodin ze 3 na 6, takže bylo
možno program cvičení prohlubovati. V r. 1906-07 začal jsem
s výklady 'O S celo v á n í p o zem k Ů, a to 3 hod. přednášek
a 3 hod. cvičeni, a od r. 1908-09 rozšířena cvičení tato na 4 ho-
diny. V r. 1911 dosáhl jsem schválení ministerstvla, abych mohl
odděliti z nauky o katastru II. běh, statě týkající se upravo-
vacích a zastavovacích plánů a stavebních řádů a za.vésti bez-
platné přednášky samostatné O! p lán ech u p r a v o v a c í c h a
a z a s t a Vio v a c í c h, 2 hod. přednášek a 2 hod. cvičení v jed-

9) Nařízením ze dne 4. září 1897, čís. 13.720.
10) Syn profesora Karla Kořistky.
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nom semestru, počínajíc rokem 1911-12. V r. 1912 vymohl jsem
si schválení, že budu bezplatně konati sem i n á ř P r a k 1.i c k é
g e o m e 1.ri e, a to s titulem Ú vod d 01 1.r i g o n o m e tf i c -
k Ý c h v Ý poč 1.ů, 2 hod. přednášek a 2 hod. cvičení v semestru
letním a k tomu připojil jsem od r. 1914 s titulem Ú vod do
g e ode 1.i c k é h 'O poč 1.á ř s tví rovněž 2 hod. přednášek a
2 hod. c,-ličení v semestru zimním. Tím dosáhl jsem pokračování
a prohloubenJ řádných svých přednMek. Když po ustaveni
Spolku česk,ých zeměměřičů chystal se návrh na prohloubení
studia, byla zde již malá záloha.

Válka zastavila na nějakou dobu rozvoj, ale po válce měl
js.em již určitým směrem studium prohloubeno a mohlo se pokra-
čovati dále.

Dr. Jindřich S v o bod a habilitoval se (VI r. 1919) ze sfé-
rické astronomie, tím dosáhli jsme výkladů ze s f ér i c k é
astronomie a z astronomického určováni země-
p i s n Ý c h s o u řad TI i c, vedle toho převzal i přednášky
z g e o m e t r i c k é O' pti k y. V r. 1920 habilitoval se Dr: Josef
R y š a v Ý z vyšši geodesie a ZMledl přednášky z měř e n í
pod zem nic h pro s t o r, v r. 1922 habilitoval se Dr. Frant.
F i a I a, rovněž z geodesie vyšší a zavedl přednášky o k a r t o -
grafickém zobrazování zem s k é ho: s f éro i d u a vý-
klady o n o m o g r a f i i. Vedle toho peČO'-1a1sbor prof.esorský
o zřízeni honorovaných docentur, aby pokud možno obsazeny
byly všecky obory geodesie.

Tak zříz'eny po převratu honorované docentury - pro
top o g r a f i c k é měř e ni - již převzal podplukovnik voj.
zeměp. ústavu Alois H I i dek - pro děj in y zem ě měř i c-
tví a měř e n í - kterou pře,-\zal Ing. Gustav Ve j š i c k ý,
stav. rada v min. veř. prací - pro r e pro d u k ci p lán ft
a map - kterou převzal Ing. Josef Fr i č --- pro p o zem k o-
V'O u r e for m u - kterou suploval Dr. Frant. K u b e c, řádný
prof. věd právních a sprá,,-ruch - pro k o n str u k t i vně-
str o j n í z a ř i z e n i g e ode t i c k Ý c h str o j ů, kterou pře-
vzal Ing. AI. :M: a s á k - pro leteckou f o t o g r a m e t r i ř
- kterou převzal Pavel Po< tuž a k, měřický koncipista - pro
d á v k u z pří r ů s t k u hod n o ty n e m o v i t o stí - kterou
převzal Dr. Václa v P o k o r n ý, wch. zemský rada, kromě toho,
ohlásil s'oukromý docent Dr. K. D u s I výklady --- o vek 1.0-

rové geodesii.
Tímto viývojem dospěl program studijni konečně ke znač-

nému prohloubení specielnich směrů geodesie a nabyl uspoko-
jivého rozsahu, jak je uvedeno ,-\ programu z roku 1926-27 a.
1927-28, kdy dvouletý učebný běh byl zrušen a nahrazen tři-
letým studiem zeměměřického inženýrství.
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II Semestr

Předměty II zimní !I letu í

/1 Předn·1 cvič. IIpředu. I cvič.

II
I[
II

I. ročník (studijíÚ rok 1926-27).
,I

I
Matematika I. 6 1 4 1
Deskriptivní geometrie. 5 6 - -
Fysika 3 - I 3 2
Optika geometrická - - 2 1
Právo veřejné. - - 4 -
Národní hospodářství

: I
3 - 2 -

Seminář národohospodářský - 2 i - 2
Zákony komasační a meliorační

II ~

-- 3 --

Geodesie nižší . 6 6 6

1

23 15
1

24 12

I I

Doporučené přednášky:

·1
Dějiny zeměměřičství a měření. 2 - -- -

Nomografie 2 - - -

Konstruktivně strojní zařízení geodetických
I

strojů - - 2 -

Fotografie praktická. 2 - 2 4

Pedologie 3 - 1 2

Encyklopedie pozemního stavitelství 2 4 2 4

Základy politického vzdělání . 2 - 2 -
Tělesná výchova. 2 4 2 4

I
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Geodesie vyšší .
Astronomíe sferická
Astronomické určování zeměpis. souřadnic
Nauka o katastru II. běh
Nauka o katastru I. běh.
Prá vo soukromé
Nástin nauky o zemědělství
Encyklopedie lesnictví
Úvod do geodetického počtářství .
Úvod do trigonometrických výpočtů
Agrární operace
Měření podzemních prostor.
Topografické měl'ení
Kartografické zobrazování zemského elipsoidu

Doporučené pr·ednášky:

Matematika II.
Počet pravděpodobnosti
Plány upravovací a zastavovací
Letecká fotogrametrie
Reprodukce plánů a map
Vektorová geodesie
Pozemková reforma

Dávka z přírdstku hodnoty nemovitostí.
Encyklopedie stav. inž.
Zásady ekonomie technické práce
Tělesná výchova
Právo pracovní
Hospodářské a finanční poměry v republice Čsl.

zimní II letní

I přednl cvič. II předn·1 cvič.

I

3 1 I 3 1
3 2 - -

- - 2 2
4 6 - --
- .- 4 6

3 - - -

3 - - --
3 - - -,
2 2 -- -

2
3
2
2-~·I 22- 1-

21 11 20 17

~ I ~ I ~

- II ~

:= II ~
- - 1 .-

3 - 3 -
- - 2 -
2 4 2 4
3 - 3 -

2 - 2 -
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činnost absolventů. Brzy po zavedení dvouletých běhů
zeměměřických shledávali absolventi, že studijní program je
příliš úzký, ba, že nevyhoY'llje ani všem požadavkům služby evi-
denční a při novém vyměřování a vidíme tu jistě ideální snahy
v usneseních ř í š s k Ý c h s jez d ů e v i den ční c h g e 0-

m e t di v roce 1900 a 1903, v nichž žádají prohloubení studia
aspoň na 3 roky přes to, že '-'Ýnos ministerstva- financí sliboval
jim dosažení VIII. třídy hodnostní po 10 letech, se současným
prominutím XI. třídy.

Stá 1á d e leg a c e Spolku rakouských inženýrů a, a,rchi-
tektů ve Vídni pojala tento požadavek tříletého studia mezi
návrhy svoje v roce 1906 a vláda na základě jich zahájila jed-
nání o úpravu studia, leč nerozřešila ji. Spolek českých země-
měřičů pojal v roce 1913 mezi svoje úkoly, hned po s,-Iémusta-
vení, úpravu studia zeměměřického, zvolil zvláštní komisi, která
vypracova,la rozmanité stndie a návrhy 11), které předložila
oběma českJým '-iys. školám technickým v Praze i v Brně. Před
koncem války zahájila ještě vláda vídeňská sama opět, jednáni
o úpravě studia. Po převratu ujaly se zeměměřické korporace za
součinnosti všetechnického výboru opět práce a zakročily
u profesorského sboru české vys. školy technické v Praze. Sbo-r
profesorský z,-'olil komisi, ta vypracovala návrhy své tak, že
vyšetřila, především obory a p:ředměty, které by měly býti po-
jaty do studijního' programu, aby jeho vývoj byl zabezpečen,
z toho došla k počtu hodin a vyšetřila, že čtyřleté studium za-
bezpečuje klidný vývoj do budoucna, ale vyslovila se proti
rozšíření půso1bnosti zeměměřického inžen,ýra, ježto uznáyiala,
že ve službě evidenční, civilní i vojenské najde své zaměstnání,
jestli bude míti vědomosti pro měření povrchové i pod zemí,
pro úkony státní, obecní a civilní služby měřické.

K>omi,sepředložila, své návrhy anketě z odborných spolků
zeměměřických a Spolku posluchačů, která návrh schválila s ne-
patrnými změnami a v důsledku toho předložila, komise svůj
návrh sboru profesorskému, který jej ve schůzi 28. hřezna 1919
schválil a ministerstvu školstvj< a, národní os,-fěty doporučil, a
současně roz-esla,lostatním vysokým školám v republice. Minister-
stvo školství a národní osvěty svolalol (YIroce 1920) anketu
interesentů, shorů profesorských, ministerstev, zástupců odbor-
ných spolků a posluchačů -obou národností.

Anketa doporučila zrušení dvouletého studia a schválila
zřízení čtyřletého studia se dvěma státními zkouškami. Po mno-
hých intervencích sylolalo ministerstvOI školství a nár. osvěty
novou anketu jen ze členů profesorských sborů na 4. a 5. čer-
vence 1921.

Vedle toho spolek evidenčních zeměměřiČŮ vyvolal usne-
sení státně zaměstnaneckého výboru poslanecké sněmovny ze
dne 27. července 1921, č. 2737, jímž Y'Yzývá se ministerstvo
školství a nár. osvěty, ahy nejdéle do počátku studijního roku

11) ZeměměHčský Věstník 1918, čfs. 1. - Zeitschríft ťiir Vermessungs-
wesen. Wien 1918, čís. 3.
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1921-22 vybudovalo na technických školách řádné odbory
zeměměřické.

Po nových intervencích svolalo ministerst,-,o školství a
národní osvěty za ministra Bechyně třetí anketu na 15. listopad
1922, ke -které přizváni též zástupci odborných spolků. Tato
třetí anketa opakova,la usnesení ankety druhé, ale ani druhá
ani třetí nedostala se k rozhodování o tom nejdůležitějším,
totiž o době studia, a ministerstvo školství ve s,-tých výnosech
také o této otázce nikdy nemluvilo. Jak ministři se střídali, tak
docházely deputace zeměměřické a žádaly provedení reformy
studia. Teprve za ministra Dra Hodži došlo v r. 1927 k podání
návrhu na tříleté studium zeměměřické - se dvěma státními
zkouškami a právem promočním - senátu a poslanecké sně-
movně. V čenlenci r. 1927 schválen návrh, takže studijním
rokem 1927-28 zahájeno tříleté studium země·měřic-_
k é h o in žen Ý r s tví. Bohužel uplynula doba od července
1927 do konce května 1928, ale ministerstv'Ol školství a nár.
osvěty nevydalo dosud ani předpisy o státních zkouškách, ani
přechodná ustanovení, takže nemohu o tom pranic u,-Iésti.

Státní zkoušky. Ačkoliv státní zkoušky zavedeny byly vý-
nosem z r. 1898, začala komise zkoušeti od 1. ledna 1899 a
pro zajímavost uvádím jména prvých 10 kandidátův:

Josef Lukeš z Peřimova,
Alois Krejcar z Klenic,
František Mandys z Kostěnic,
Josef Doškař ze Skuřiny,
Karel Mrázek z Litoměřic,
Jaroslayl Šimon z Mladé Boleslavi,
Josef Novák z Ořechové na Moravě,
Lambert Ondrák z Kostníku na Moravě,
Václav Reissig z Boskovic na Moravě,
J arosla v Městecký z Semehnic.

Ve zkušební komisi zasedal jako předseda prof. Miiller,
jako mistopředseda Gustav Hubka rytíř z Czernczitz, ředitel
e,lidence katastru, František Wrba, vrch. inspektor evidence,
Dr. František Fiedler, honor. docent, rada zemského výboru a
Ing. František Novotniý, s'oukromý docent české vys. školy
technické.

Celkem podrobilo se 869 kandidátů s úspěchem státní
zkoušce od ledna 1899 do konce prosince 1927 nejen z Čech,
Moravy a Slezska a různých končin Rakouska, nýbrž i řada
Slovinců, Chorvatů, Srbů a Bulharů. Počet kandidátů dle roč-
níků ukazuje následující přehled.
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Rok Počet

I
Rok Počet Rok I Púčet

kandidátů kandidátu kandidátů

Přenáší se
[ II l

- - 217 - 545
1899 11 1909 55 1919 21
1900 20 1910 63 1920 17
1901 27 1911 48 1921 39
1902 18 1912 39 1922 19
1903 10 1913 42 1923 26
1904 I 17 II 1914 34 1924 22
1905 18 1915 13 1925 33
1906 27 1916 16 1926 59
1907 31 1917 10 1927 88
1908 38 1918 8 - -

Součet 217 545 869

Další zajímavost statistickou poskytuje prospěch kandi-
dátů. při státní zkoušce, při čemž uvedu jen periodu od 1. října
1918 do konce června 1927 dle '-'Ýsledků, jichž kandidáti dosáhli.

Známkování provádí se tak, že dostatečná je bod, dobrá
2 body, velmi dobrá 3 body a výborná 4 body, Při rozhodování
o výsledku poČ.ítá se:

a) praktická zkouška,
b) geodesie nižší,
c) geodesie vyšší,
d) právo ,Ieřejné,
e) právo soukromé;
1) předpisy pral katastrální a jiná měření, celkem 6 před-

mětů, z jichž jednotlivých výsledků tvoří se aritmetic~ý prů-
měr, a je-li do 2'50, uznává se kandidát za způsobilého; je-li
průměr od 2'51 do 3'50, za velmi způsobilého a od 3'51 do 4'00
za způsobilého s vyznamenáním. Na hranicích možno rozlišovati
jednomyslně nebo "lětšinou hlasů, Kandidáti, kteří neobstáli,
nejsou započítáváni do tohoto výkazu, pOlIlěvadž zkoušku opa-
kují a byli by počítáni dvakráte.

V tabulce je sesta·ven prospěch kandidátův pro rozdíly,
stoupající po šestině boiďů.,Dle dat o prospěchu sestaven gra-
ficky diagram prvý (ohr. 1.), v němž jsou '-'Yznačeny celkové
prospěchy do 2'50 pro 57 kandidátů, čili 18'1(; %, od 2'51 do
3'50 pro 191 kandidátů, čili 60'82 % a konečně od 3'51 do 4'00
pro 66 kandidátů, čili 21'02 % a. to tak, že procenta nanesena
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jsou na osu X a počet kandidát,ů na osu Y, čímž dostáváme
pravoúhlé obrazce, znázorňující výsledky zkoušek.

~- ---~
"~~ ", "'" " "-",,,,'" ",

/ ,
/ '" , ,

/
,,

/ ,
/ ,
/ ,

/'

:/

1'--18'16% '82 -- 21"02%---'----,

1200

j

Počet V pro- Součet
Od bodu Do bodu Součet v pro-kandidátů centech centech

1'('0 1'50 2 0-64
1'51 1-67 3 0'96
1'68- 1-83 3 0-96
1-84 2-00 9 2'87
2'01 2-17 12 3'82
2"18 2"33 10 3"18
2'34 2'50 18 57 5-73 18-16
2'51 2-67 31 9-87
2-68 2'83 34 10'83
2'84 3-00 43 13'69
3'01 3'17 27 8-60
3-18 3'33 30 9'55
3-34 3-50 26 191 8-28 60-82
3'51 3-67 33 10-51
3'68 3-83 17 5-41
3-84 4-00 16 66 5'10 21-02

Součet _ 314 100-00%

Kandidáti velmi způsobilí převládají, kdežto kandidáti
způsobilí a, kandidáti způsobilí s vyznamenáním tvoří přibližně
asi po třetině kandidátův velmi způsobilých_

Diagram druhý (obr. 2.) znázori'mje graficky podrobně od-
stupi'lOvání po šestině, dle tabulky pro odstupňování prospěchu.

Z obou diagramů vysvítá~ že roztřiďování na způsobU}"
velmi způsobilý a způsobilý s 'v'Yznamenáním docela vyhovuje
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požadavkům po jasném charakt,erisování výsledku dosaženého
při zkoušce při čtyřbodovém označováni prospěchu.

A jaké js'olUvýsledky? Před 30 lety vyšli prví absol "l8ntí
samostatného dvouletého učebného běhu pro zeměměřiče do
života jako nejposlednější, jímž se dostalo jen polovičního
vysokoškolského vzdělání, ač z'eměměřiči byli nejstarší kate-
gorií veřejných techniků. Šli do žiY'Otaa museli vlastní prací

/ -- .•...•....-
'" •...

"-'" "-'" "-,"'- "- "--+- "-

/
,.....--

/-
/, ,

/ ,
/

"-I "I
I

I

IX .
.l-18I6" 60'82% 2W2%---,

doplňovati si i teoretické i praktické znalosti, aby se udrželi
schopnými soutěže. Prokázali, že i s tím málem\ jehož se jim
dostalo, dovedou řádně plniti své úkoly, ale že nezapomínají
na své ideály o prohloubení svého studia. Těchto 30 let je věno-
váno přemáhání odporu, je to 30 let práce za zv)'šení ·,,'ědecké
úrovně přípravného vzdělání zeměměřiče a to v době, kte,rá
hlásá všeobecné zvýšová,ní úrovně vzdělání.

Bude to zajímavým dokladem, až zeměměřiči vydají svou
"žlutou knihu", shrnující dokumenty a listiny o pracech na
prohloubení vzdělání svého.

V desátém roce trvání republiky dosáhli jsme tří 1e t é h o
odd ě len í zem ě měř i c k é h o in žen Ý l' s h1í s právem
promočním. Noví absolventi mají nyní prokázati, že i další
reforma je nutnou pro pokrok geodesie a její použití ve všech
směrech, a doufejme, že práce jejich bude úspěšně rozřešena
než uplyne druhé desetiletí republiky.

Résumé: Led é vel o p p e m e nt d e Top o m é t r i e e t d e G é-
o d é s i e ft I'E c o let ech n i q u e s u p é r i eur e ft P r a g u c. Pour
s'instruire parfaitement sur Ia science de géodésie en Bohéme on doit
regarder 130 profession des arpenteurs, qui ont été érigés par Etats du
royaume de Bohéme aux "TabuIae terrae" pendant Ie XVI. siécIe.

Quand les Etats ont creé plus tard ,,1'In s t i t u t d'I n g é n i eur s"
en 1717 - d'une durée d'études de deux ans - le premier professeur
Christian W i 11e n ber g fait mentionner I'arpentage, quoique cette école
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2. eu un caractere d'une école militaire. Son successeur Ferdinand
S c hor a traduit déja des le~ons sur 1'arpentage précis des champs et
des foréts, sur 1'usage du nivellement pour conduire les eaux etc. Apres
sa mort le professeur Her g e t a fait la proposition de prolonger les
études a trois ans et de tenir le cours de l'arpentage dans la premiere
année. Cette proposition fut réalisée.

Aux commencement du XIX. siecle 1'Institut fut réorganisé en I n-
s t i t u t tec hni q u e sous un directeur et en 1863 on a divisé 1'1n-
s ti t u t po 1Ytec hni q u e en 4 écoles: Ecole d'Ingénieurs, Ecole
d'Architecture, Ecole de Mécanique et Ecole de Chimie, chacune de 4 an-
nées. Le corps de professeurs fut autorisé et pouvait élire son r<Jeteur
chaque année. Le professeur de Topométrie et de Géodésie K o ř i s t k a
en fut élu le premier.

Jusqu'a 1874 l'Institut polytechnique fut soutenu par le royaume
de Bohéme, mais depuis cet an le gouvernement autrichien 1'entf'3?rit et
en 1879 le déclara pour 1'E c o let ech n i q u e s 11 p é r i eur etc h e·
que. -

Le professeur Mti 11 e r a commencé en 186·1 faire le cours de To·
pométrie et en 1868 de Géodésie en langue tcheque.

En 1866 le professeur Dur é g e a tenu U11 f'OtiTS sur la "Probabi-
lité et Méthode des moindres carrées".

En 1874 a commencé le professeur Mtiller le cours ďAstronomie
de position et depuis 1875 le cours de Topométrie souterraine. En 1892
le docteur L á s k a, chargé des cours, a commencé ses applieation sur
la Cartographie, Géophysique et Photogrammétrie, enfin en 1895 chargé
des cours N o v o t n Ý a tenu les conférences sur le "Cadastre" et sur
"Les nouveaux plans cadastraux".

Sur la demande du Service technique du Cadastre le Ministere
d'lnstruction publique a érigé une Ecole pour les géometres du Service
cadastral en octobre 1896 avec deux années d'études. Cet école fut réor-
ganisée tout récemment par une loi de la République tchécoslovaque de
1927 avec la durée d'études de trois ans. Les étudiants peuvent acquérir
aussi le titre du docteur des sciences techniques.

Apres cettes notices historiques l'auteur mentionne les program-
mes d'études et les résultats des examens obtenus pendant la période du
1 octobre 1918 jusqu'au 30 juin 1927· en les démontrant par un dia-
gramme des étudiants désignés "capables", "bien capables" et "capables
.avec distinction",
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Velmi brzy P'Oi založení Spolku česk~'eh geometrů na ná-
vrh prof. Petříka sdružili se v€ svůj odborný studentský spolek
i posluchači uČfbného běhu pro vzdělání zeměměřÍl~ů na české
vysoké škole technické v Praze. Na jaře 1'. 1913 ustavilo se pří-
pravné komité, které vypmcovalostanovy, požádalo místodrži-
telstv~ o povolení založiti spolek jako odbočku Spolku český-ch
geometru a sv'ollalo ustavující valnou hromadu na 1:3. června
1913. Na ní schváleny stanovy, zvolen výbor a Spolek poslu-
ehačťl zeměměřictví uV'eden v život. První výbor s předsedou
Dvořákem a jednatelem Bezděkou vypracoval program činnosti
a provedl všechny práce administra,ční, spojené se založením
nového spolku. Snažil se vzbuditi stavovskiý zájem v kruzích
poslucha,čů zeměměřictvi. Výsledek v tomto směru nebyl zrovna,
značný. Ze 73 posluchačťL zeměměřictví, zapsaných ve stud.
roce HH3-14, za členy Spolku přihlásilo se pouze 16 kolegu.
Trochu málo zájmu se projevHo, - a ten nezájem o spolkov\ý'
život držel se posluchačů našeho odboru dlouho -- a drží se
vlastně dodnes. První starostí bylo získati nějaký· finanční pod-
klad pro spolkovou činnost. Za tím účelem výbor rozeslal pro-
volání všem zeměměřičťLm v prak si, aby přistupoY':lli za přispí-
vající členy Spo'lku. Přihlásilo se 27 přispívajících členů s roč-
ním příspěvkem 2 K a sta,v. rada Osvald Životský přihlásil se
za člena zakládajícího. Při té příležitosti složil shlělý dar 500 K.
Za tohoto správního období vydává také sp'olek svým nákladem
přednášky prof. J. Petříka: Zákon z r. 1894 a instrukce
z r. 1907. V té době na řádné valné hromadě jmenován protektor
a zakladatel našeho Spolku prof. Petřík prvým naším čestným
členem.

Přichází světová vlálka - počet posluchačU na vysoký'ch
školách klesá - veškerá spollková činnost ochabuje, ale přes to
fakultní spolek posluchačťL zeměměřictví snaží se splnit sV1Ij
úkol vytčený při založení. Zakládá spolkovou knihovnu, aby
'1 dobách tak těžkých usnadnil studium svým členům. Tu třeba
vzpomenouti druhého velkého da,ru SPZ. Stav. rada Ing. J. Gro-
gel' daroval knihovně našeho spolku do počátku velký počet
sva,zku vědeckých děl. V prosinci r. 1917 po prvé obje,-'Uje se
na programu spoIlmvého j,ednání reforma našeho studia. Ovšem
neutěšené poměry zatlačily hlasy volající po tom, co teprve
za 10 let se stalo skutkem. Přichází st.'Ítní převrat - z polí
válečných '-Irací se posluchači, aby dok'ončili studia. Značný po-
čet jich přestupuje na učebný běh zeměměřický - proto, aby
rychle dobyli existenci. I spolková činnost, dík několika nadšen-
eum, se čile vyvíjí. Doplňována je spolková knihovna, vydávány
přednášky, konána drobná sociální práce, jen aby ti, kteří ztra-
tili ve válce 4 roky, mohli rychle dostudovati. ZnoVlU'se obj,evuje
otázka reformy studia" na které pracuje se potom vždy jako na
stěžejním hodu programu činnoisti spolkové. Zá:stlU'pcí spolku
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obhajují požadavek reformy v ústředních spoÍcích studentských,
kde všude jeví se neodůV'odněná a nevysvětlitelná snaha para-
lysoYM jednání všech zeměmě'řických korporací, aby zeměměřič
byl postaven na úroveřl ostatních techniků a aby mu bylo po-
skytnuto takové vzdělání, jaké pOltřebuje a na jaké má v osvo-
bozeném státě československém právo.

Vydavatelská činnost spolku po y'álce je velmi značnou.
Nejdříve sv;ým vlastním nákladem, později, když byla ustavena
Ost,řední vydavatelská komise při českém vysokém učení tech-
nickém, za pomoci této, vydá"v'á přednášky a publikace nutné ke
studiu zeměměřictví. Jsou to všechny přednášky prof. Petříka,
vyšší geodesie pl'Of. Ryšavého, astronomie sférická Pl'of. J. Svo-
body a v roce 1924 dvoudílná nižší geodesie prof. Ryšavého,
mimol některé jiné publikace docentů přednášejících na učebném
běhu zeměměřickém.

S výbornou konjunkturou v našem oboru při provádění
pozemkové reformy stoupá pOlčet posluchačů a tím i počet členů
spolku. Práce spolková nespočívá již na bedrech 2--3 kolegů,
nýbrž je rovnoměrně rozložena na celý výbor, který pracuje
opravdu s chutí. V roce 1923 získává Spolek, zase dík ochotě
prof. Petříka, spolkovou místnost při rýsovnách jeho ústa,-'U.
Tam vyrostly i některé větší spolkové podniky, jako byla čtyř-
nedělní exkurse do Jihoslavie, 2 společenské čaje, na kterých
sem se nejen naši kolegové posluchači, nýbrž i země:něřiči
z prakse a j.

O prázdninách T. 1927 splněno konečně mnohaleté přání
všech zeměměřičů a jejich přátel. Provedena reforma studia. Ne
zcela tak, jak bychom s'i bý,-rali přáli, ale přece jenom tak, aby-
chom mohli míti radost i my, kteří jsme k tomu rovněž ze všech
sil pracovali. Na valném shromáždění Spolku v prosinci T. 1927,
které získalo slavnostní ráz návštěvou pana děkana naší vysoké
školy a osmi pánů profesorů a docentů, promluY1il svým srdeč-
ným způsobem prof. Petřík o významu reformy na-
šeho studia pm nás a přál si, aby hodně posluchačů
zeměměřického inženýrství složilo doktorát technických věd,
aby tak dokázali, že zeměměřický inženýr může a do-
vede vědecky pmcovat,. Zvolenému výboru přikázáno,
aby provedl změnu stanov v tom smyslu, aby spolek nazý-
val se Spolek posluchačů zeměměnckého inženýrství. To proe
vedeno na mimořádné valné hromadě 1. února 1928. Do jubi-
lejního roku svého patnáctiletého trvání vstupujeme jako poslu-
chači inženýrství tříletého a přál bych si, aby do jubilea pět.a-
dyiacetiletého vstoupili naši kolegové již jako posluchači znovu
zreformovaného studia čtyřletého.
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ZEMEMEŘIČSKÁ SEKCE SPOLKU POSLUCHAČŮ
TECHNIKY V HRNE.

Posluchači zeměměřického běhu a inženýrství na české
vysoké škole technické v Bmě jiSOUOTganisováni v zeměměřické
sekci Spolku posluchačů techniky v Bmě.

V roce 1924/25 byla sekce pro nedostatek členů roz-
puštěna, ale v říjnU! 1925 opět obnovena. Bylo nutno začít od
počátku. Nebylo zde vzorů, nebylo tradice. A co velmi zdržovalo·
zdámý rozvoj s'3kce byla ta ,okolnost, že naše studium bylo až
dosud tak krátké, že jeho doba nestačila k úplnému poznání
života ve studentsikých spolcích a nestačila tudíž ani k tomu,
aby dala vznik sehopným a silným organisá,torům, kterých jistě
je potřebí při založení nějakého spolku.

Bylo t,řeba rozvinouti p'l'ograma uskutečniti to, co se
v programu slibovalo,. Bylo tedy především nutno pmcovat na
vnitřním zesHení a vzrůstu spolku získáním nových členů. Tak
v prvém roce (po obnovení ,spolku) roku 1925/26 bylo, přihláše-
ných 35 členů, v druhém roce 1926/27 bylo jich 38 a letošního
wku 43. Všech poslucha,čů, zapsaných na zeměměříckém běhu
naší techniky v roce 1925/26 bylo 87, v roce 1926/27 pak 10l.
V těchto číslech jeví 'se' patrný malý zájem posluchačů o stavov-
sk ou organisaci. Snad se báli prá,ce, toť jediné slovo, jímž možno
kvalifikovati jejich netečnost. Proti této netečnosti členů sekce
bojuje se vší energií.

Na venek jest činnost ,s,ek,cepoměrně malá" ale uvážíme-li
všechny nevýhody a nesnálze, které musela překoná,vat, vidíme,
že vykonala přece kus prá,ce, a to práci nejobtížnější. Tvořila
a tvoří tradici, ab:y těm, kteří přijtCLoupozději, byla práce lehčí,
snadnější, aby se lépe a, dříve zapracovali do vedení :spolku a
tak dospěli k silné organisaci, která bude schopna, účinně hájit
zájmy svých členů.

Protahování reformy na,šeho studia, z,a,vin:iIo,.ž,e nebylo
možno vydávati přednášky, což obyčejně bývá zdrojem znač-
nějších příjmů studentských spolků, neboť očekávala se změna
studijní osnovy, a tím by nastalo ns,jko, že vydané přednášky
neměly by odbytu. Tak bylo upuštěno od této akce, která, tvoří
jednu z nejpodstatnějších činností spolku ve prospěch svého
členst,va.

Z činnností sekce je nejdůležitější její snaha, zříditi pro
své členy odbornou knihovnu, která je sekci potřebná. Už loň-
ského roku bylo započato přípra.vnými pmcemi. Poněvadž příjmy
sekce za rok stačily by tak na zalwupení jedné knihy, bylo
nutno řešiti tuto otá,zku jinak. Ohrát.ili j8me,se proto k naší
technické veřejnosti s prosbou o pomoc. Úspěch této akce byl
skrovný, ale doufáme, že příštím rokem st,udi.jním bude náš
úspěch větší a až na,še technická veřejno'st" a zvlášť zeměměřiči
v praxi poznají naši snahu, jistě ji budou více podporovati. Země-
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měřická sekce odbírá pro své členy celkem 40 čísel "Země-
měřičského Věs,tniku", ve spolkové čítárně je umístěn "Tech-
nický obzor" a jiné, takže členstvo má možnost poučiti se o
pradch a otázká,ch sta,vovských.

Sekce má přímý styk svými delegáty se všemi student-
skými korporacemi, na př. Svaz čs'. studentstva, Studentský
zdravotní ústa,v a pod., kde se řeší různé stavovskéotázky a
podnikají se akce pro získání výhod všemu studentstvu. Letos
navazujeme ,st,yky se Spolkem po!sluchačů zeměměřického inže-
nýrství v Praze, kterýchžto styků dosud nebylo.

Doufáme, že vejdeme v už,ší součinnost s odbočkou Spolku
českých zeměměřičů: v Brně a tím v užší styk s naší technickou
veřejnosti. Poznáme pak blíže 'snahy praktiků a oni naše, a za
jejich podpory chceme uskutečniti kus plodné pi'á,ce pro naše
lepší příští.

Chuť ku prád u nás všech je a jen společné ús.ilÍ povede
k úspěchu při vzájemné důvěře a stejnoměrném postupu, který
musí býti ideální všech za jediným heslem k jedinému cíli, tedy
za zlepšením pOIS<ÍaveníČos.posluchače zeměměřického studia i
zeměměřiče-praktika.

Zpráva o výborové schůzi měřické skupiny S. I. A., odbor Praha,
konané dne 15. června 1928.

Omluveni: Ing. Mandys, Souček.
Prof. Petřík referuje o sjezdu S. I. A., konaném ve dnech 7. až

10. června 1928 v Brně, na němž skupinu zastupoval. Dále referuje
o sjezdu přírodozpytců, lékařů a inženýrů, na němž byly dvě geodetické
přednášky prof. Dr. Ryšavého a prof. Dr. Fialy.

Usneseno, aby z delegátů zeměměřických spolků byla ustavena
studijní komise, která by obstarávala záležitosti spojené se studijní
reformou. Za měřickou skupinu S. I. A. zvoleni páni Brandl a Souček.

Prof. Petřík poznamenává, že bude třeba vyzvati skupinu bratislav-
skou k přípravě přednášek na sjezd S. I. A. v rOce 1929 v Bratislavě.
Poněvadž sjezd v roce 1930 má se konati v Praze za účasti mezinárodní,
bude třeba, aby pražská skupina obstarala přednášky, jimiž bychom se
důstojně representovali.

Zpráva o výborové schůzi Spolku čs. zeměměřičů, konané dne
15. června 1928.

Omluveni: Ing. Páleníček, SOl1ček,Pudr.
Za nové členy přijati páni: Šus, Varvažovský, Mirovský, Zdichy-

nec, Pexa, Frajbiš, Vysočin, Hobza, Němec.
Prof. Petřík podává zprávu o sjezdu S. I. A. v Brně konaném

a o sjezdu přírodozpytců, lékařů a inženýrů.
Na návrh prof. Petříka ustavena studijní komise, jejímž úkolem

bude obstarávati záležitosti spojené s úpravou studia. Zvoleni do ní
za Spolek čs. zeměměřičů prof. Petřík a Dr. Ryšavý, za Spolek státních
měř. úředníků Ing. Sůra a Hlaváček, za Jednotu civ. geometrů Ing.
Zuklín a Krejza. Za měřickou skupinu S. I. A. jsou jejími členy Ing.
Souček a Brandl.

Ing. Zuklín podává zprávu o schůzi permanentního výboru Mezi-
národní federace zeměměřické v Bruselu konané, jíž se zúčastnil za
čs. Unii zeměměřickou. Usneseno vyplatiti mu smluvené cestovné
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1500 Kč, na němž po 500 Kč participují: Spolek čs. zeměměřičů, Spolek
měř. úředníků a Jednota civ. geometrii.

Spolku státních měř. úředníků sděluje se na písemný dotaz v{-
počet ceny Zeměměřičského Věstníku za rok 1927:
Tisk, štočky, separáty
Honoráře

Za inserty strženo
Za prodané sešity

Součet.
Kč 2.187'-
" 531'63

Součet.
Po odečtení

Kč 23.811"4&
" 3.852'95

Kč 27.664'43

Počet výtisků jednoho čísla 900.
Cena výrobní jednoho ročníku. .
Smluvený příplatek na režii poštovní
Cena loňského ročníku pro Spolek stát. měř. úředníků

Z Jednoty čs. úř. aut. civ. geometrů v Praze.
Pracovní výbor Jednoty konal řádnou schůzi v Praze dne

2. června t. r. Jednáno bylo o návrhu na vypracování prováděcích nařízení
k zákonu o pozemkovém katastru a jeho vedení,

Jelikož prováděcí nařízení bude míti pro náš stav životní význam,
žádáme všechny kolegy, civilní geometry, aby funkcionářům Jednoty
zaslali pokud možno co nejdříve náměty, případně připomínky a do-
plňky pro prováilěcí nařízení, aby pracovní výbor Jednoty mohl vše
ještě včas zpracovati a ministerstvu financí předložiti. Zejména vítány
jsou poznatky z praxe při provádění nového kat. zákona.

Kol. Zuklín podal obsáhlý referát o schůzi výboru Mezinárodní
federace geometrů, která se konala v Bruselu a na které byl kol. Zuklín
co sekretář federace a co zástupce geometrů za naši republiku přítomen.
Referát ten bude uveřejněn samostatně.

Kol. černý přednesl zprávu pokladní a zprávu o stavu členstva.
Od 1. ledna 1928 přistoupilo za členy Jednoty celkem 41 civ. geometrů,
takže Jednota čítá ke dne 1. června 1928 celkem 192 činných členů.

Předseda Fiirst poděkoval kol. Zuklínovi za jeho referát a za
jeho námahu, spojenou s účastí na schůzi v Bruselu. Rovněž poděkoval
kol. Černému za získání tolika nových členů.

Kol. Faltus zve členy Jednoty k hojné účasti na sjezdu spolku
S. I. A., který se koná tento rok v době od 7. do 10. června v Brně
u příležitosti Výstavy soudobé kultury v Brně. Usneseno doporučiti všem
členům, aby se pokud možno určitě sjezdu zúčastnili, zejména aby se
pak zúčastnili schůzí a přednášek měřické skupiny S. I. A. Funkcionáři
Jednoty se sjezdu většinou určitě zúčastní.

Příští schůze pracevního výboru se bude konati s ohledem na
dobu letních dovolených až v měsíci srpnu (4. srpna 1928).

Zapsal Ing. F. Prokupek.

Kč 2.718'63
Kč 24.945'80

Kč 27'72
" 3'-

Kč 30'72
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