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K plné informaci diUežito jest předeslat,i stručný nás t i n r e g ul a ční h o v Ý voj e Brn a až do doby vypsání nynější soutěže.
Za prvý regulační plán dlužno považovati plán, který v letech
1827 3JŽ 1834 dal vypracovati
místodržitel hrabě I n z a g h i přes to,
že guberníální
úřad nechtěl postoupiti pozemky fortifikační pro účel
této regulace. Místodržitel U g a rte
dal zhotoviti několik regulačních
plánů na rozšíření města, z nichž jeden byl v roce 1847 císařem schválen.
Současně bylo dáno svolení ke zboření některých fortifikací. Když pak
Brno přestalo býti roku 1852 městem opevněným, přičiněním starosty
a obecního výboru pořízeny byly novó reg'ulační plány dle soutěže v roce
1861, jež místodržitelství
schválilo roku 1863. Regulace tato měla přímý
vzor v současně prováděných okružních regulacích vídeňských. Jediná
její chyba byla, že se omezovala na malý prostor a nevztahovala
se
též na vnější okruží města a jeho okolí. Po reg'ulaci okruží od let šedesátých do let osmdesátých počal se proud asanační posunovati dále do
vlastního starého města, od nádra,ží do třídy Masarykovy, hlavního námě'stí (Náměstí svobody) a okolí sv. Jakuba i blízkých ulic, kde regulace
byly menšího rá,zu; tyto však nevykázaly nic pozoruhodného, naopak,
některé z nich, hlavně prulom z Náměstí svobody k Německému domu,
značí regulační zhoršení proti stavu původnímu.
V roce 1901 byla vypsána soutěž na získání návrhů pro generelní
regulační plán města, jež pro jádro vnitřního mě'sta přišla již pozdě.
Soutěž vypsána byla pro všechny rakouské inženýry a architekty n ěllle c k é ná,rodnosti a kromě toho byli vyzváni též někteří tehdejší
řišskoněmečtí
odborníci ve stavbě měst. Celkem došlo 15 projektů:
Prvá cena (8000 K) byla přiznána projektu "Urbs Bruna" (arch. E. Fassbinder z Vídně:), druhá (4000 K) projektu "Entwicklung"
(prof. arch.
K. Mayreder a inž. J. Goldemund, z Vídně); jednu třetí cenu (2000 K)
dostal projekt "Bunte Viigel" (arch. J. Stiibner z Kolína n. R), druhou
třetí cenu dostal projekt "Ultimo" (arch. K. Henrici z Cách). Mimo to
byly zakoupeny ještě dva projekty za 1500 K a 1000 K.
Určitý
vliv této soutěže jest zřejmý na zastavění některých
částí na periferii tehdejšího Brna (za Lužánkami v ul. Sadové a Dolní),
celkem však se ve výstavbě města soutěž tato větším vlivem neuplatnila, neberouc
ohled na předměstí. Její výsledek nebyl systematicky
zpracován
a pojat do právě předkládaného
polohového plánu, který
v částech nezastavěných
vůbec regulaci neschvaloval.
Když po převratu utvořeno Velké Brno, bylo brzy zřejmo, že bez
řádného regulačního a zastavovacího plánu není možno zdárně stavební
vývoj města ovládnouti. Motivy, vedoucí ke zřízení státní regulační
komise pro Prahu a (kolí:
"zaručení jednotného stavebního rozvoje
vzhledem na potřeby hospodářské, umělecké a zdravotní," vyvolaly ve
Velkém Brně nutnost zbudování obdobně čínné komíse, již jest regulační poradní sbor.
V době překotného stavění rodinných domků, vyvolaného jednak
krajní
bytovou
krisí, jednak podporou zákona o stavebním ruchu,
regulační poradní sbor v pravidelných
měsíčních sezeních řešil celou
řadu částečných regulací, jak se ukázala jejich nevyhnutelná
potřeba.
Otázka vypsání soutě:že na regulaci Velkého Brna byla neustále sledo-
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vána. Poněvadž
zdám'! vý-"ledek je:í závisí v ])fvé řadě od jakosti
plánú a pomůcek soutěžných, bylo přikročeno ihned k jejich systematickému zpracování. Zde musilo se začínati úplně od za.čátku, poněvadž v žádné z připojených
obcí, kromě části Králova Pole, nebylo
vůbec zaměření. ani situačního, ani výškového. Veškery práce byly,
pokud to dovolovaly omezené prostředky a pGčet sil měřického oddělení městského stavebního úřadu, s největším urychlením provedeny.
Podotýká
se pouze, že v ohledu výškového zaměření bylo třeba provésti nivelaci 520 km délek a přes 90.000 tachymetrických
bodů.
Prvou etapou soutě,že na celkový regulační plán Velkého Brna
bylo vypsání s o ut ě žen
are g u I a c i v nit ř n í h oBr n a v roce
1924. Tato soutě'ž byla vypsána 1. února 1924 s termínem do 1. června,
kterýžto termín byl prodloužen do 15. září 1924. Ceny byly ustanoveny
následovně:
prvá 50.000 Kč. druhá 35.000 Kč, třetí 20.000 Kč, na zakoupení kromě toho ještě 45.000 Kč. Celkem došlo osm projektů, z nichž
projektům ..Střed republiky" (arch. A. Kubíček a M. Urban) a "Oja-'
(prof. arch. V. Baier) uděleno bylo po třetí ceně. Dále zakoupeny tři
další projekty s hesly "Komunikační prstenec", "Kolovrat" a .,City I".
Celkově výsledek soutěže úplně zklamal. Jednou z hlavních příčin
byla železniční ok'Ízka. v níž ponechána byla soutěžícím volnost ve
využití dnešních ploch drážních jiným způsobem, t. j. přeložením nádraží
na jiné místo. Poně,vadž však současně byl přiložen též náčrt ředitelství čs. státních drah v Brně. obsa.hující "Schema úpravy nádraží", netroufala si většina soutěžících na této úpravě ničeho měniti.
Negativní výsledek soutělže na regulaci vnitřního Brna ukázal. že
generelní zastavovací plán pro celé území Velkého Brna nutno nezbytně
řešiti současně s otázkou brněnských nádraží a rekonstrukce železniční
sítě širšího okolí. Zásadu tuto uznalo též ministerstvo železnic a vyšlo
v této věci městu Brnu všemožně vstříc. Tím získalo velikou zásluhu
o zdárný výsledek sontěže, stejně jako ministerstvo veřejných prací,
jež udělením subvencí vypsání této soutěže umožnilo.
x

lTzemí města Bma, skládalo se před převratem z 21 katastrálních obcí. Katas,trální obec Brno-město máJ pouze 88 ha
p'fOIti 1816 ha c·elého Brna" Názvy jednot,livých kaJ,ast,rálních
obcí jsou jména bývalý;ch st.'l,rých obcí na tom: kterém místě.
Nejmenší z kat.'lstráln''Ch ohcí js'ou Jircháře ve výměře asi 2 ha,
největší pak Staré Brno ve výměře 547 ha. Mapa, kataist,rální jest
pro všech 21 obcí společná. Obce předměstské, v roce 1919
k Brnu připojené. tvoří též každá pro sebe SlamOlsta,tnouobec
katastrální, takžle Velké Bmo má c,elkem 43 ka.t3.is,trálníc<h
obcí.
V katastru vnitřního Brna jest 12.647 palrc1el1.
Nepočítáme-li
rozsáhlé komplexy ploch lesních a nezdaněných (veřejný statek),
vyjde průměrná výměra jedné parcely asi na 0'13 ha. V obcích
předměstských je to ještě horší. Tam jest roztříštěn pozemkový
majet,ekl na úzké řem€novité p'l'Oužky, šířky ča,sto pouze 2 rn
a délky i několika set metrů. Celkový počet parcel Velkého
Brna obnáší 76.012, z toho 15.770 parc,el stavebních. Pruměrná
velikostí parcel bez obecního a velkostatkáJřského ma,je.tku číní
0'14 ha. Nejvíce mzHištěn jest maj,etek (nepočítá-li se Kamenný
Mlýn) v Židenicích s Juliánovem, Maloměřicích, Husovicích,
Obřanech, tedy v obcích. v nichž Siedá oóekáva.ti největší ruch
st,avební, kromě Král. Pole. kde jsou poměry poněkiud lepší.
Obce čistě zemědělské: Tuřany, Přízřenice, Slatina, Dolní Heršpice vykazují již průměrnou velikost pa,rcel značně větší. Tnřany ml, příklad tiikrát větší nežli Židenic,e,a Husov~ce.
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Poněvadž ve většině případů každá, parcela pat.ří jinému
majit.eli, zpusobujte tarto r o z tiř í Š těl n o s ti m aijet klo v á při
za,s,t.avování velké obtíže, V čet.ných případech l\JOmple,xystavební úplně zralé a kol dokola již obestavěné, zůstá.vaijí z této
příčiny ne1zast,avěny, na příklad území mezi třídou T'áborsk'ou
~t Komenského po ,obou stranádl trati dráhy v Židenicích a j,
Při provádění nového měření katastrálního, které v obvodu Vielkého Brna obstarává obec společně sle s,tátními orgány,
hledí se pokud je to mo'žno k vyrovnávání hranic dohodou a
k částečnému slučování jednotlivých parcel. Poněvadž však
rozdrobenost pozemkové držby jest a bude j,eště dlouho jednou
z největší'ch piiekážek řádného a systematiclcého zas,tavováni,
bude nutno, aby obci přiznána byla zákonem možnost zasahovati do poměru soukromé držby a v případě nutnosti donutiti
jednotlivé majitele ku provedení společné k o m a s a c e z a
účely
stavebními.
Obec,ní
a velkostat.kářský
majetek
pozůstává
jednak ze souvislých k'omp1exů lesních na, severu, severozápadě
a západě, jednak z roztříštěných parcel v' celém obvodu Vel·
kého Brna. Průměrně jest v celém Vlelkém Brně 11'1 % obecní
<1 13'1 % velkostatkářské
půdy, Z jednotlivých obcí má nej,více
obecního majetku pozemkového Kamenný Mlýn 50 %, Komín
28 % a žabovřesky 20 %' V téchto dvou obcí,ch jsou to' větším
dilem plochy lesní. Poměrně, vysoké pro.cento obe,cního majet.ku
má také vnitřní Brno, 21 %, Plo,ch velkost,atk'ářských nejvíce
mají Řečko:víc,0 51 %, JU\lldlrov49 %, Královo Pole a Medlánky
33 %, Komá,l'ov,a Kohoutovice 29 %, Většina ploch v:e1kostatkářských jsou lesy, t,vořící kolem zalsta,věné č,ás,tiBrna vnější široký
pás, jehož bude S>emOlcis v}'hodou použíti k v~b:udování řádného zeleného prs,terrce *),
Nejvke jels,t.zastavěn katastr vnit.řního Brna 19'5 %
celé ploťhy, pak následuje Kamenný Ml)Tnse 17'8 %, Husovice
7'5 % a Židenice 6'2 %, Nejméně až dosud zast.a,věn jest k'atastr
Medlánek - 1'1 %, pak Kohoutovic 1'2 % a Dolních Heršpic
1'3 %, Zemědělsky vzdělávaných pozemků (roH) j1es1tv cielém
Velkém Bmě 64'5 %, nejvílce v:e Slatině 92'3 % , nejméně
v Jnndrově 28'1 %, vnithlím Brně 36'9 % a, Kohoutovicích
39'8 %, Pokud se týče zal,e,snění, jest na prvém místě Jundrov
s 52 % a Kohoutovice s 49'7 % ; žádné lesy nemají Bohunice,
Do,mí a Horní Heršpice, Komárav a Sla,tina" Zahrad a, bývalých
vinic BoV'acnými st:romy má nejvke vnitřní Brno 14'9 %, pak
Jl1Jndrov 9'3 % a Žabovřesky 8'6 %,
x
Hlavní plánové
pomůcky,
,to j. vrstevnicové
plány 1: 25,000,
1 : 11.520, 1 : 5000 a 1: 2880 byly již skoro hotovy začátkem roku 1925,
Pracovalo na nich výhradně měřické oddělení městského stavebního
úřadu. jež provedlo nejen všecky práce měřické v přírodě, grafické
v kanceláři, ale i reprodukční. Pomůcky soutěZné, popisné stati a grafikon~' mělo sestavovatí tehdejší oddělení architektury, Po zrušení jeho
*) Bližší informaci o rozdělení kultur
(plochy zastavěné, lesní
a zemědělské) v jednot.livých obcích Velkého Brna viz v tabulce na
str, 44 ~pis1\: Popis města Brna k soutěii na regulační plán.
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a. přenesení agendy regulační též na oddělení měřické v červenci 1925
teprve začalo se od poMtku pracovati na ostatních plánových pomůckách soutěžných, pomůckách železničních, popisných statích, statistických datech a programu soutěže.
Návrhy měřického a regulačního oddělení byly předkládány subkomisím regulačního poradního sboru a dne 3. července 1926 schváleno
v sedění tohoto sboru vypsání veřejné ideové soutěže za současného
řešení otázky nádražní
a rekonstrukce
železniční sítě širšího okolí.
Městskou radou bylo vypsání soutěže schváleno dne 9. července a zastupitelstvem dne 24. září 1926.
Soutěž vztahuje se na celé území města Brna, tak jak bylo utvořeno zákonem ze dne 16. dubna 1919 a kromě toho ještě na t. zv. širší
zájmovou oblasť, zabírající všecky nejblížší obce, jež tvoří prstenec,
v němž nutno regulačně i stavebně' vybudovaU vhodný přechod od
velkoměsta k širému kraji.
Soutěž je veřejná, anonymní a přístupná všem odborníkům příslušným do čs. republiky. S ohledem na povahu její jest žádoucno, aby
projekty byly vypracovány společně nejméně dvěma až třemi odborníky
- nejpřiléhavější kombinace jest: geomett, železniční inženýr a architekt.
Vypsání soutěže stalo se od 1. října 1926 s ~očním termínem,
kterýžto byl na žádosti z kruhů interesentů
prodlouž.en o další m
měsíce, t. j. až do 31. prosince 1927. Soutěžné pomůcky a podmínky
vydávají se v měřickém a regulačním oddělení Brno, Dominikánská
ul. 2, za obnos 2000 Kč, který se autorům podaných soutěžných návrhů, jež nebudou oenou poctěny, vrátí zpět.

Soutěžné

pomůcky

jsou:

A. Plán y:
1. Mapa 1: 75.000 širšího okolí brněnského s Mor. Krasem.
2. Mapa okolí Brna 1: 25.000, a sice:
a) v trojbarevném provedení, 2 exempláře,
b) v šestibarevném provedení, 2 exemplá<ře.
3. Plány 1: 11.520 s vrstevnioemi:
a) nebarevný
(4 listy),
b) barevný (4 listy).
·4. Plány 1: 5000 s vrstevnicemi:
a) na kreslicím papíře s barevným vyznačením zastavění z ledna
1925 (15 listů),
b) na skizovacím papíře (15 listů).
5. Plány 1 : 2880 Brna a nejbližších obcí s vrstevnicemi 'a zastavě.ním z konoe 1926:
a) na kreslidm papíře (24 listů),
b) na skizovacím papíře (24 listů).
B. Plán o v é P o m ů c k y :
1. Geologická mapa okolí brněnského 1: 25.000.
2. Mapa s vyznačením majetku obecního a velkostatků.
3. Stávajíoí výškové zasta.vění.
4. Plán živností a průmyslu.
5. Plán továren a podniků oprá,vněných k odběru vody z řek
a náhonů.
6. Plán zeleně, hřišť, škol, ústavů a pod. (plány 3 až 6 v měř.
1 : 11.520).
7. Komunikační
schema 1 :.25.000 (pouliční dráha,
auto'busy,
letiště, průplav).
8. Přehledná mapa vodovodu 1: 25.000.
9. Přehledná mapa kanalisační 1: 25.000.
10. Plán schválených částečných regulací 1: 11.520.
C. Žel e z nič n í p o m ů c k y :
1. Situační plány:
horního a dolního (rosického) nádraží, nádraží v Horních Heršpicích, Židenících, Zábrdovicích a Král. Poli. v měřitku 1 : 1000.
2. Podélné profily všech tratí v Brně, ústících v rozsahu území
Velkého Brna, v měřítku 1: 10.000.
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3. Přehledná mapa všech vleček s udáním jich majitelů v měřítku
1: 5760.
4. Na přání pánů soutěžicích budou další příslušné plány (na př.
Bilovic a Modřic) od ředitelství čs. stát. drah v Brně dány k nahlédnuti.
D. Pop 1s n é s t a t i a s t a t i s t i c k á dat a:
1. Historie stavebního vývoje města.
2. Geologické pomě'ry se zřetelem k ,ýstavbě' města s geologickou
mapou.
3. Klimatické a meteorologické poměry.
4. Popís poměrů dl1žby pozemkové s přehlednou m:1pou 1: 25.000
a užítí ploch v Brně (s tabulkami).
5. Komunikace:
a) hffitorický nástín vývoje železníctví v Brně a požadavky dráhy
pro budoucí řešení,
.
b) pouliční dráhy a autobusy, s přehlednou mapou 1: 25.000 "Komuníkační schema",
c) doprava vozová a pěší, s přehlednými tabulkami a grafikony,
d) vodní toky a vodní doprava,
e) doprava
letecká.
6. Směrnice pro řešení otázek vodohospodářských:
a) Svratka, Svitava, Ponávka a mlýnské náhonv,
b) kanalisace,
.
c) zásobování vodou.
7. Hygienické a sociální poměry.
8. Zeleň v Brně a jeho okolí.
9. Otázka hřbitovní.
10. Trlnictví a jatky.
11. Přehled hospodářského života brněnského.
12. Památky stavební a přírodní.
13. Vysoké školy.
14. Statistická data:
a) vzrůst obyvatelstva
od roku 1880 a nynější jeho hustota,
b) stavební vývoj v jednotlivých obcích,
c) poměr bytů dle' velikosti v jednotlivých obcích.
Z tabulek zmínky zasluhují půdorysy předměstských obcí brněnských před 100 lety, jež jsou v měř. 1 : 5000 a byly provedeny dle stavu
originál. plánů katastrálních
z roku 1826f27.
Případné daIší exempláře soutěžných podmínek nebo některé listy
podrobnějších plánů možno za běžnou cenu zakoupiti kdykoliv v archivu
měřického a regulačního oddělení.
Jako příklad grafikonů připojených k soutěž~ viz schema intensity pěší frekvence a vozové dopravy. (Str. 92 a 93) *),
Ze schematu pěší frekvence je zřejmo, že se tato koncentruje
hlavně do dvou středisk, a to u hlavního nádraží a na křižovatce Cejlu
a Vranovské, dosahujíc na těchto dvou místech největší intensity.
,
Schema vozové dopravy pak ukazuje, že provoz tento probíhá
celkem na hlavních radíámích linkách komuníkačních a ze,s,i,luje:se od
periJferie směrem k vnitřnímu městu. Kolem tohoto pak probíhá po dvou
soustředných
komunikacích
obvodových, které by nutně žádaly aspoň
částečnéno doplnění uzavřením kruhu na západní straně.

Soutěžný projekt má obsahov:ati:
A. Vypracování
celkového regulačního a zastavovacího
plánu
v měřítku 1: 5000, 1: 11.520, 1: 25.000 s vyřešením otázky železníční.
B. Detailní vyřešení 'otázky nádražní i s příslušnou regulací přilehlých částí.
Plány buďtež kolejově konstruktivně
vyřešeny a buďtež v nich
zakresleny budovy, j~ž bylo by třeba pří výstavbě podle projektu odstraniti. Dále budi'ž naznačena poloha objektů, spodní stavby železniční
*) Hedakce děkuje ředíteli městského stav. úřadu v Brně p. Ing.
J. Zikmundovi za ochotné svulení k otištění obraz& i přílohy.
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a pamatováno
na to, aby bylo možno zříditi mistním poměrúm přiméřené komunikace.
C. Vyřešení nejdúležitějších
částí, kde město se bude rozvíjeti,
v měřítku 1: 2880, a sice:
1. Území mezi ulicí Veveří a Novou až k silnici ze Žabovřesk do
Králova Pole.
2. Území mezi ulicí Novou, řekou Svitavou v Husovicích. silnici
z Husovic do Soběšic a severni hranou sekce č. 15 plánu 1: 2880.

SCHEMA INTENSITY

pĚi/ FREKVENCE

Měř/t1~o -1: 1ZSZ0.

Legenda:
---

200 cht1dcQ '1:.41 hodinll
'100
" 1
COO
" 7
1000..
•• 1

_

_
_
_

2000 cht1dcu u 7 hDdina
*"00
" 7
8000
" 7
'000
• 1

D. Jednotlivá
speciální řešení dalších dvou důležitých partií dle
výběru projektantova
v měřítku 1: 2880. Jako příklady těchto částečných regulací se uvá(!.ě,jí: Území reservované
pro akademickou
čtvrt
s okolím. Výstaviště
s okolními svahy, zvláště jižním svahem 21utého kopce. Rovina mezi žabovřeskami,
Kamenným Mlýnem a Jundrovem a pod.

1927/92

E. Pruvodní zprávu s jasný-m a stručným popisem vHech důležítych návrhu, hla,vně pokud se tyče poměrů komunikačních,
založení
obytných čtvrtí a rozdělení jich dle sta,vebních etap, vybudování čtvrtí
prumyslovych
a reservování míst pro veřejné budovy, hřiště a sady.
Z veřejných budov, jež nutno umístiti, uvádějí se: radnice, ústřední
tržnice a případně tržníce obvodové, dívadla, správní budova ředitelství státních drah, representační dum s koncertní síní a j.
Dále nutno projektovati:
Zemské vojenské velitelství, nová ka-

,
SCHEMA INTENSITY

VOZOVE DOPRAVY

Miř/t1~o-1;25.000.

Leg.m/a:
-20

-so
-100

vozů za 'hodinu

_

15Qvozů za ., hodinu

-200
_250

"
•

sárna pro jeden dělostřelecký pluk, kasárna letecká, kasárna vozatajská,
ústřední vojenskou zásobárnu, městský chudobinec se sirotčincem a pod.
Žádané čtvrti a budovy buďtež vyznačeny v příslušných plánech.
Hlavní
duraz
budiž
kladen
zde na hospodárnost
a m o ž n o s t pro v e den í n a vrh o van Ý c h myš len e k.
Perspektivní pohledy se nežádají vůbec.
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Povšechné

úkoly soutěže:

Návrh soutěže má vyřešiti komunikačni síť železniční, pouličních
elektrických drah, autobusových
linek, okružní elektrické dráhy, automobilové silnice a pod., dále všechny linie výpadové. radiáJní i tangenciální. V prvé řadě se požaduje
účelně navrhnouti
všecky
skupiny
ústředního železničního nádraží v obvodu Velkého Brna a obcí přilehlých, a to tak, aby veškeré ideové náměty byly náležitě doloženy
z odborného železnilčního stanoviska a aby zároveň vyhovovaly zájmům
m:ěsta a. přihlížely k jeho účelnému zastavění.
Cen y j s o u: I. 120.000 Kč, II. 90.000 Kč, III. 60.000 Kč, dvě
IV. ft 40.000 Kč. Kromě toho reservováno jest 100.000 Kč na zakoupení
hodnotných návrhů. Slučování cen a jiné jich rozdělení, nebo 1 neudělení
některé z cen jest možné při usnesení poroty dvoutřetinovou
většinou
hlasů, při čemž důvody musí býti v protokole uved,eny.
Město Brno může podle ná,vrhu poroty i podle svého vlastního
uvážení zadati definitivní řešení regulace některého úseku autorům návrhů cenou poctěných po zvláštní dohodě s nimi.
K posouzení projektů
sestavena
jest následující porota, sestávající:
ze 4 zástupců města Brna, 6 zástupců úřadů, 2 zástupců regulačního poradního sboru, 7 zástupců odborných korporací a 2 zástupců
odborníků. - Celkem má tedy porota 21 členů.
K;tždý projekt bude při jurování posouzen krom hospodárnosti
a proveditelnosti
se specielního hlediska:
železničního, komunikačního
a zastavovacího.

Veškery plány k soutěži Brna, mimo železničních pomucek,
vypracovali měštští zeměměřiči. Pomucky soutě·žné jE\OUrovněž
z největší části jejich prací. Zajímavo bude proto citovati zde
některé hlasy odborníku ne g e o m e t r u o výsledcích této činnosti :
Přednosta ústa,vu architektury III a stavby měst na české
technice v Praze, prof. archit. Dr. Ant. E n gel, píše v přípise
ze dne 10. ledna 1927 mezi jiným: "Tyto vzorné plány a podklady, jakožto vědecký rozbor jednoho z největších měst naší
republiky, budou cennými puvodními vyučovacími pOlmúckami."
Úst a v pro s t a v bum ě s t při Masarykově Akademii
Práce sděluje v přípise ze dne 7. prosince 1926: "Z bohatého
materiálu nám zaslaného užijeme některých plánu a pod. pro
naši kočorvnou výstavku, aby také širší veřejnosti bylo umožněno seznati, s jakou svědomitostí tato soutěž byla vypsána."
V LidoVých Novinách Č. 614 ze dne 6. prosince 1926 píše
Dr. Fr. Š u j a n o Popisu města Brna: "Je tO!kniha obsahem
i úpravou nádherná, která dělá čest nejen městu Brnu, nýbrž
celé naší republice. Ilustrace (32) a přílohy (16) jsou nádherné."
,,8 t a v i tel" a jiné odborné časopisy architektu přinesly
též o· soutěžných pomuckách pochvalné kritiky.
Města: Br a t i s 1 a va" Mor. O str a v a, O lom o u c, L uč e n e c a, j. vyžádala si soutěžné podmínky brněnské za vzor.
Hlasy tyto dokazují, že práce, kterou zde zeměměřiči vykonali, jest dobrá. Bylo by si přáti, aby jimi upozorněni byli
všichni kolegové, hlavně geometři civilní, by hojnou měrou se
soutěže brněnské i soutěží jiných zúčastnili a v závodění s nejlepšími našimi techniky prokázali nejlépe, že zeměměřič v tomto
oboru jest na svém místě. Práce s pozemkovou reformou se
chýlí ke konci. V hospodářství obcí i měst jsou většinou již
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překonány po,válečné obtíže. Stavební .ruch se v poslední době
rozvíjí a četné obce i města mohou očekávati v nejbližší budoucnosti značný rozmach svého stavebního rozvoje.
Stavební řád mo'ravský - všeobecný i zvláštní - předpisoval zdělání všech plánů polohových nejdéle do 1. ledna
1920. Přes to však ani většina měst - o obcích ani nemluvě -regulačních plánů nemá, a která je mají, nemají z větší části
plánů takových, jež by stály na výši doby a mohly splniti
veškery požadavky na ně kladené. V tomto oboru se otvírá pro
civilní g-eometry nové široké pole p,ůsobnosti. Mají-li splniti
úkoly tyto dobře, jakož i obstáti sVOljíprací v tomto oboru
při konkurenci s ostatními techniky, musí více nežli dosud se
regulad měst věnovati.
U obcí a menších měst jest zeměměřič jedině povolaný,
aby tyto práce se zdarem vykoná,v'aJ. Regulace zde musí býti
výsledkem podrobných znalostí mis,tních. Proto při jejím projektování nutno znáti veškery potřeby života hospodářského
a všecky místní zvláštnosti, jež dodávají každé obci její zvláštní
charakter. Při zhotovení plá,nů jest zeměměřiči toto podrobné
prostudování umožněno ze všech možných hledisek, neomezuje-li
se pouze na čisté zaměřování situační a výškové, nýbrž když
všímá si dobře všech okolností s regulací města souvisejících.
Résumé: La ville de Brno publie un concours public de l'amélioration et ďextension de la ville meme au point de vue de solution des
gares et des chemins de fer.
La premiěre partie du concours contient le princip du plan ďamélioration au point de vue général et la deuxiěme partie donne encyclopédiquement
l'histoire du développement
de l'amélioration
de la vllle
de Brno jusqu'a nos jours. La suite du concours comprend la description du territoire de la ville au point de vue de l'état des P1'O'prietés, des
partills destinées aux constructions, aux surfaces vertes, les moyens et
les prob1ěmes généraux du concours.
Seulement les citoyens de la république peuvent participer au
concours dont le délai est de 1 octobre 1926 au 30 décembre 1927. Les
moyens et les plans du concours sont livrés aux concurrents dans l'administration de mesurage et ďamélioration de la ville de Brno a la condition ďen déposer un montant de 2000 courronnes tchques. Ce montant
sera remis aux participants du concours.
Les moyens du concours sont élaborés par les géomětres de la
ville de Brno qui ont éxécuté les travaux de mesurage sur terrain (90.000
des points furent determinés au tachéomětre et les longueurs de 520 kilomětres furent nivellées), les travaux graphiques au bureau et aussi ceux
de réproductUon. Tous les moyens du concours sont parfaitement
confectionnés et a ce point de vue celui-ci fut reconnu par les architectesspécialistes
comme un concours le meitlleur dans la république tchécoslovaque.
Jl se,rvira du modele aussi a la publication des concours ďaméliora:tion et ďextension des autres villes de la, république surtout a Bratislava et Moravská Ostrava,.

Zeměměřiči v ItalU.
Ing. Frant.

F a I t a.

ltaJští kolegové, soudě z nesčíslných resolucí a memorand
uveřejňovanÝ'ch v odborných časopisech: "Italský zeměměřič';
a "Ohlasy inženýrů a z,eměměHčů", jsou v těžkém exis,tenčním
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boji. Nem nezajímavo v~imnouti si proto poměrů v italské geo~
metrovské obci, již z toho duvodu, že nacházíme tu, i přes
úplnou různm'odost poměrů, přece jen. určitou p1'ílmzllost se
snahami a nesná.zemi svými.
Jest přil'oz,eno, že slavná minu1os,t italských a,grimensorU,
zvláštno·s,ti latimské ra\iY, poměry a v'livy hos,podářské, sociální
i kulturní určily vývoj s,tavu v jiném směru, než tomu bylo
v bývalé monarchii a tudíž i v Českos,lovensiku,které nezpus,obilo
v lla.šem odvětví žádných změn pronikavých - ony - in peius
--- ovšem vyjímaje.
Zálpas italských kolegů s ostatními technickými katego·
demi je právě tak, jako u nás (tous comme chez nous - jak říká
president Ma,saryk), zápasem nerovný!m. Italské geome,try považují os.ta,tm stoproc,eutní techmkové za pseudoinženýry, poukazujíce na jejich nižší odborné vzdělání a na nepoměrně široké
pole jejich působnosti. Italský geometr vy cháJzí z měřičských
oddě,lení technických s,tátních úSitavů, rozdělených na vyšší a
nižší technické školy. Po určité pmxia
zkoulšce způsobilosti
před. společ8lIls~V'el1:o-veřejl1:olU
komisí, dos,tává se mu práva
nésti titul "inženýr". Jeho kompetence sestávala odjakživa ze
tří funkcí:
1. funkce a,gronoma a, ekonoma"
2. funkce odhadce a funkce ka,tast.rální,
B. funkce stavebně, technická v menších centrech.
Tento stav kodifikoíVán j'es~ od 1885.
Jest přirozeno, že zavedením nOíVýchškol a zvláště vysokých škol technických (v !talii universitních) nasta,la geometrům konkurence
nových oo'chnických branší, vyšlých
z těchto ús.t.avů.
Tak hned r. 1876 us.tanoveno bylo vystOkoškolské studium
inženýrské na inžeuýrských školáJch aplikačních, jehož absolV'entum otevřeno pole pusobnos,ti v ohledu inženýrství stavebního, kulturního a s,trojniho, s právem fungovati co soudní
zna.lecaodhadce
v těchto ma,OOriích.
Tomuto útoku na měřičskou idylu v Italii ná,sIedova,1záhy
útok nový a neméně citlivý. O lukrativní koláč výdělku bylo
se geometrům záhy děliti s třetím kolegou - s doM,ory agrárních věd. Jejich studium zavedeno bylo současně s učením inženýrským, původně. za t,ím pouze účelem, by získány byly síly,
věnující se pracem teoreticko-zeměďělskýtpl, dále povolání pro~
fesOl'skému a kočlJljící,ch instruktorů. Když pak s,tátní potřeba
byla saturována, vrhly se tyto síly na široké pole, jež, bylo
dosud nerušenou reslocva,cí geomet,ra a vyvolaly tuhý konkurenční zápas.
V tomto boji hledali italští ko'legoivé hlavní útočiště ve
svých silných odborových organisacích a ve svém tisku revuálním i příležitostném. Girelliova brožura, o níž jsem se zmiňoval
nedávno v čísle 4. Z. V., věnována jest tomuto tématu. Svižnost
slohu a důkladnost argumentace mohl by mu záviděti mnohý
spisovatel.
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Jakodmhé
zbraně chápou Sie italšti kolegové re:l1ormy
studia. Žádají (manifest řírmsk'ých posluchačů zeměměřičství
v Eco deg-li ing-eg-nerí, Č. 7). aby směli doplniti svá studia na
vys.okých zemMělslNch' školách (doktoři věd agrá:rních). Tento
požadavek zamítl ministr Gentile (česky: Roztomilý) velmi rozhodně a neroztomile.
Posledni naděje it:alskych koleg'Ů je naděje slabá. Jest to
oč,ek'ává'ní státní reglementa.c'e, k:terá nemůže vyhověti očeKávání g-eometrů ani zdaleka. Na příslušná ministerstva snaží se
pl'lsobiU i ostatní Iatteg'orie jak intervencemi a memorandy, tak
tisklelrn. Myslím, žeiim zd1e nepomůže ani okolnost. že přejm:enovali svoje syndikáty na odbory fa·šis,tick'é a. že přijali
i letopočet,. začínající rokem pochodu na :Řím.
Problém zůst,ane týmž v Ita1ii jako u nás a, jak'o na celém
l:ivětě.Jeho řešení jest jedno: r e for m a zem ě měř i č s k é h o
v z d!A1á n i, Ú P 1n é z r o v noc e n ě ní g' e o m e t r a s: o s't a·tními vyso1ťošk·olskými
techniky
a spra,vedlivé
vymezení
funkcí
v techniCKém
podnikání
i
ž iv o t ě .
. Právě. když zasedlal kongres v Pa.řížl, měla se v Římě
sejíti meziministerská konference, aby roklovala o reglementaci
chaosu v technické rodině italské.
Pochopili jsme, že italští kolegové omluvili svou neúčast
na meziná.rodním sněmu zeměmě·řičůa. žel s,e omezili na. podání
písemného memorranda, z něhož jsem čerpal větší část zde uvedených poznatkfl.

Vládní náv~b
zákona o úpravě zeměměřičského studia na vysokých
školách technických.
§ 1.
(~) Na českém vysokém učení teehníckém v Praze v rámci vysoké školy speciálnich nauk, na české vysoké ·;5,]wletechnické v Bruě
n· na německé vysoké škole technícké v Brně zřizují se' od .počákku
studijního roku 1927/28 oddělení zemčměřičského inženýrství.
(2) Posav.adní dv'oule:té kursy pro v7d'ělání zeměměřičů (geodetioké kursy) se koncem studijního, roku 1927/28 vesměs zru§ují.
§

2.

Studli6ní doba. zeměměřičskÉlho inženýrství stano'ví se' třemi
roky a fO'zvrhuje se na diva, oddíly. z nichž prvý za:koněuje se stáJtní
z'lwuškouohecnou
a druhý státnízkouš:J<;ou odiha.rnou.
(2) ROZVThstudijní doby na oddíly uDeí ministr školství n náJrodlllí
osvěty.
§ 3.
P,oposhHlhače
zeměměřičskélho inženýrství vydá mini·str školství
ft
národní ·o'svety s:ludijní osno1vy a z,kušeooí řáJ<ty; pokud tyto neoh<;a.huHodchylné předpisy. platí pro totO' s,tudlium v.šeobecná ustanovení
stud;jních ř'Údi'l vys.okýoh škol technických.
§ 4.
Absolventi ;s,tudia zeměměřičského
inženýrství,
kteří vykonali
státní zik,oušku odbornou, mohou nabýti doktorátu 'te·chni.ckých věd za
podlmínek pla,tných proď:osažení
toh'J1Ťodoktorátu.
§ 5.
Poslucha.či a rroo.o·lv,elltikursů pro vzdělání zeměměřičů (g·eodetických kursů) mohou do 31. prosince 1930 vykonati státní :z.koušku
(1)
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podle nařízení
s ministerstvem

minig.terstva kul~tu a vyuoo<váni, vydaného
vnitr,a., financi a orhy ze dne 4. září 1897,

Č.

ve shodě
224 ř. z.

§ 6.
Ministr sk,o,lst vi a ná,rúdiní osvěty stanolví podmínky, za ni·chž
mohou p'osluchaKli a ,a,bsolventi 'kursů 'P,ro v'Zdělání zeměmě·řičů (geodetj,ckých kursů) proikáza,ti způsobilost podle sluoo,bní,c:h předpisů pro
zeměměřii'isiké inženýrs.tví a tak nabýti též oprávnění k užívání sta.vovského ozna.oení "inž,enýr (Ing)".
§

7.

Zákon tento, jímž zrusuJl se ",šoohna mu odporující ustanoveni,
nabýv,á účinnosti dnem 1. září 1927 a provede jej ministr školství a
národní ·osvěty.
DůvOllová ~áva.
V bj'v:além R,3Jwusku bylo již v roce 1863 'IJQukai'Jo,vánočleny
reformního výboru 'vú:leňské vysoikéškoly
technické na nutnost zřízení
zvláštního Sltudia pr,o 'ZeměměřiČ8tví na vysokýoh šk,oIách :technických,
a'však došlo k t,omu teprve v roce 1896, když byl čím dále tím více
pooiť'OIVánnoo,os,tatek výkonných sil pro služ.bu ph evidenci, katastru
daně poz,emkové. K naléhání katastrálních úřadů .byl tehd~ vyd:án výnos
býv. ministerstva
kultu a vyučovwní ze dne 22. února 1896, čís. 13.051
ex 1895, jímž byly z.řfzeny na vysokých škollWh techniokých ve Vídni,
Štyrském Hradci, ,praze a Brně dvouleté učehní běhy ke v'zdělání zeměměřičů (kurs,y geodetické) o jedné stát.ní Zk'oiUšce; kursy tyto, byly
otevřeny počát,kem studi,jniho mku 1896/97. Zkušební řád pro státní
i'JkoulŠkollza,veden'boylnaří'zením bývalého' ministerstva kultu a vyučování
ve shodě ,s minis,terstvy vnitra, financí a. orby ze dne 4. z.ái·í 1897,
čís. 224 ř. z.
Došl,o tudíž, k organisaci ,tohoto, studia
na vyso'kýoh šk,olách
t.echnických dosti pozdě, ač jilŽ ·pfíshišné řád,y, vydaJl,é předtím
pr,o
úředně oprá,vněné civilní techniky pamat.ov.aly na ,civilní zeměměři'če
(nařizeni státního ministerstva 'ze dne 11. pr.osince 1860, č. 316.413-2194,
a nařrzení ministerstv:a vnitra" vydané v souhlase s ministerstvem kuHu
a vyuoo'vání, Slpra:vedlnosti, financí, ohcJ1odlu a ,o'rby z·e dne 8. lig'"o,padiu 1886, č. 8152); věnovali' se toti~ tomuto pov'o,lání do ,té :do·by
absolventi jiný.ch inženýrský.ch odborů.
Av;šaJ<:i po zÍ'Ízeni učebních bě,hú p'ro vzděláníz,eměměř'ičů
shleda,l,o se, že studium toto nevyho,vuje zplna všem pož'Rdavkům,zejména
ne v tom směru, že vyka,z.u~e některé nedostatky v Ipřípr,avě pro činnost
heměměřiče civilního a pro,to již v rooe 1903 obj-eivuje se návrh na
prohloubení tohO'~,ostudia a jeh.o rozšiř'ení na .tři stuQ,ijní leta. Snahy
tyto neustaly, nao;pa,k průběhem dD·by a V'zrůstáním požM!a,v,ků veřejnosti na výk'ony zeměměHčeké byly zesilovány
a jednotlivé
vysa.ké
šk,o,ly opětované př·ed.klád:aly návrhy na vhodné do'plnění studia. Snahy
tyto po státním iP,h:w,ratu znovu ožily a úd:borné kruhyzeměměřičské
v souhlase s j-edllloO't1ivými
vysokými školami t.echniokými fo'rmulovaly
po~ada.vky na reorganisaci doN"eného studia v t,om směru, ahy na místo
posavadníeh dvouletých kursů hyly zřízeny samostatné odbory (odděle.ní)
zeměměNčské se dvěma státnimi zk,olUškalllli,jimiž by hyla obsáhnuta
celá látka theoreHcké i aplikované geod.esie t,ak,ahy
absolventi byli
způsobilými 'k veškeré službě mčř-ičeké v různý,ch toohniokých, oborech,
aby vynikali vědPockou iodhornou
pohot,o;vostí, jak pm službu při
ev,idenci katastrueLaně
po'zemkové, 'tuk pro. služhu civilně-'zeměměřičskou, v měření nad zemi i pod z.emí, ve službě železniooi, autonomní,
p110'účely a.grárnich o:perací a 'pod., pro úč1ely vojenského' a topogra,fického vyměřování, v oboru kartografickém, ve fotogrametrii, pro potřeby
'praxe technické, v trasování, v me!Únárod:nim měření stupňovém a.td:
Při tom hyl,o zvláště zdůrazněno"že
neni úmyslem, aby absolv,entI
reol'ganisov.aného studia v činnost.i své 'z,a811.hovalido kompe'tence jiným
oeLhorům inženýrské praxe, jejichž působnost má tím zůst.ati nectotčena
a v t,om rozsahu j,a.k jest již nyní vyme'zena řádem pro oivilní techn;ky (naHz,ení m'inisterstva vnitra" kultu a vyučování, práv, financí,
obch.odu, železnic ao,rby ze dne 7. května 1913, č. 77 ř.z., o civilních
inženýrech 1:1 civ.ilních geOlllletrech).
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Chtějío vyhovĚlti oprávněným po'ža,davkům zahájilo minis,terstvo
školství a nárQdiní osvěty již, v rooe 1000 úsilov'ná jednání 'o reorganisaoi
zeměměřičského 8ltud1ia a vs('oupiIo za tím účelem do styku s příslušnými zájemnÍtky (vysokými školami teohniokého směru, kruhy geometrOlVskými a inženýrskými,
interesovanými
ústředními úřady).
Př.i dott~nýcll jednáních hyl,1) vesměs uznáno za nutné, aby byla
provedenareorganisaee
zeměměřičského
studi,a;
jest 'zajisté vysvětli'teloo,že
během posledních třiceti let nastal neobyčejný razyoj ve
všech naukách teohnickýcha
že i s,tudiumzeměměřičství
musí nabýti
moŽtIJ.osti sledo'va,ti vědeoký i odJbl)rHý pokrok reformou studi,a, j,e'ho'ž
organisace, již přes 30 let stará, nebyla dosud změněna.
Daným potřebám má se vyhověti tím, žekonoom studijního roku
1927/28 hudou zrušeny -[losa,vadrní kursy
pno vzdělání
zeměměřičů,
kteréž.tokursy
jsou dvouleté a zakončují se jednou s:átt.nízkouškou.
Na místo těchto kursů mají 'pruk býti na vysolkých školách, zmíněných
v § 1 osnovy, z,řizen{t odd ě len í z,eměměřičského in žen Ý r s tví
(a cO'utrari,o, pouhýoh kursů) s tří I €I t o u d'obou studijní a se d:v ě m li
státnímizk,cmškami
(zkoušikou obeem,ou a zkouškou odbornou). Ježto jde
nyní o 'z,řízení oddělení na ipřís,lušnýoh vyso,kých školá,cb, může' se
úpra,v,a tato státi v důsled,ku z,ákona z,edne 19. ledna 1922, č. 28 Sb. z.
a n., jenzáktOuem.
Co se tý1číestudijní osnovy pro projekttOlVan&studium zeměměřičského inženýrství (§ 3 osno'vy), zamýl3lí ministerstv,o' školství a národ'ní
osvěty pro případ', že předložená osnOVl1 zákona bude ústa,vně schválena, vydlati 't'akovoU! s,tudijní osnovu, j,ejíž ;pods,tata by spo,číval,a
v r o z š í ř e n í a pro h I o u b e n í s t u d i a, jak po stránce theorettoké, t,ak i rpraktické ve všechodvětvkh
nižší i vyšší geodesie (inklusiv·e astronomie) v tom rozsahu, jak bylo se všemi interesov,anými kruhy
ji'ž do všech rpodrobnOrSotíprojednáno.
Chystan.á ,studijní osnova má
representova,ti 2281/2 ,týdenníoh hodin yyučoVlatCÍoha evičebních, redukOVlanýoh na jedoo semes'tr, co,ž pŮ'dle studijní praxe, přev ládaji.cí na
vysokých slwlách teehnické,ho směru, vyžaduje
šestisemestrové
(tříleté) doby st.udia (srovnej § 2 osnovy). Tato studijní doba jest střední
cestou mezi různými návrhy v t,omto směru pI'ednesenými, neboť návrhy
ty pohybov.aly se mezi dtohou pět~semestrovou (2112 roku) až ke studijní době osmisemes'trové (ěty'Í'let-é). ,Poslednější ro'zsah studijní d;Ů'by
nuvrhoV1aI.a vysoká skola speciálních
nauk českého vysorkého' učení
techniokého v Prruzeakruhy
zeměměřičské. Ostatní vysoké škoQ,lya
převážná většina dotázaných odhorných ministerstev
vyslovily se pro
s.t.udijní ,dlohu kratší.
Ú'čelné rorzře:šení této otázrky mů, veliký význtUm nejen s hlediska
zájmu
na frekvenci
posluoha.čstva
to,ho,to odborného
studia,
ale
i s hlediska 'zájmů národohospod~fs'kých.
Nebylo by odilvoodněno, ahy
posluchači byli na vysoké škole zdržováni nad ,potřebnou dohu ke
sl~li>diunezhytnou, neboť by toznamenal,o nelÚčelnou časovou i finanční
ztrátu
dotčených
interesov'aných
kruhů.
Případné
snahy pak, aby
budoucí abso,lventi zeměměř·ičs·kého inženýrství
byli ZUtř'azováni do
služby I. b 'p{)dle § 4 zákona ze dne 24. lč!ervna 192,6, č. 103 Sb. z. a I[].,
při j~ch us.t,a,noivení státními z,aměstnanci, nemo,hou býti podsta,tným a
rozhodujícím dlŮvodem pro to, ahy pro nOlvě organisovJ,né studium byla
volena stud,ijní doha čtyi'le'.á, kdlYž pro potřebli> t.oho nemluví jiné
podstatnější
,o,kolnosti. SestisemeSlt,rorvá doba, stlldi~llJt zllljišťuje,že'
mohou se dlotčenému studiu věn()ry!ati i posluchači z vrstev nemajetných.
Tímza,bezpečí
se náležitá frekvence studia 'posluchači. kteří sechtěii
co nejdHve dos':,atí do praktického
života a t.ak mimo jiné pi'is'pívati
též ke vrychlení v 'odstr&ňováni nedo8tllttku výkonných sil při opati',ování důležitých soukromých i veřejnýoh úkolů národohospodářských.
Jsou-li v různých óztch státeoh studijní úpravy odlišné, nutno
je vysvětliti
'zcela jinými tamními poměry, to, jest zejména poU'ehou
hospo.dářského života a pak vzá,jemným vz,(,ahem jednotlivých studijníoh
odborů, j,ak na vysokých š'kolá,ch, tllk i jejicrh wbsolventů v prllikti-ckém
iiv,o,tě. V sousední republice rak,ouské byla studijní reforma pro zeměměřiče 'provedena na vysokýoh IŠlkolách techniekýeh ve Vídni a. ve
Štyrském Hradci počát,kem studijního I'O'ku 1924[25 a t·o v úplně ob-
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diobném rozsahu i f,mmě, j,wk.á.jest v,o'lena, resp. inaugurováiIla pi'edIo'ženou osnovou. Při tom hyla v,oIena také· šestisemcstrová
doha
studijní, sys<ém dvou stá.t:níciJ. zk,o<ušek s mo'ž,ností,ahy absolventi mohli
dosíei hod!nosti doktora vM technický'oh. V podr'obnosteeh jeví se o,dchylka jenom v tom, že celkem vyměřený pOlč1ettýdenní,oh hodin jest
v R,akousku o ně(Jo VYlšší (čita~íe nu,UJky povinné i doporučené), čině
oelkový po'čet 243 112 týdenních hodin red'uk. na jeden semestr (u nás
dospěl,o se, ja,k výše řečeno', k číslu 228112 hod,in). Z toho vysvitá,že
l'ešení reorganisace studia ,toholto, u nás projednávané
a v Ra,kous'ku
již 11JS,kute0něné,ved.ekohdob1ným
výsledkům. Jest to zcela přirozeno,
uebof nutno uvážiti, že vedl k tomu jednaik stejný z,ákIad výv,oje, jednak
tytéž závady a koneč!ně i sledování ,týchž :p.olžadaJV,ků.Přes to, že
v Rakousku dos1pělo se k vy'ššímIu počtu týďennioh hodin, redu'ko'Vaný,oh na jeden semes.tr, nehyll() tam použit,o delší eelko,vé doby nežli
šes,ti semestrů, a tím ,t,aké jest i u nás 'odůvodiněna, délka studijní dohy,
osnovou z<ÍJkona navr'ž,ená, nehledíc k jíným důvodům, které již vpředu
byly uvedeny.
Jest v,e,lmi zajímavo sled.ovati, ja;k na jednoHivý,oh československých vysoký,ch školáoh technioký,ch jevila se početnOlSt frekvence
posluchaCů ~azeměměřič&kém
studiu od stáJtního p,l·ev.ratua jak tentL'
po'čet na jednotlivých
vysokých
šk,olátClh průběhem
doby postupně
vzrůst.á. Př:spívají ,~"t,omu výhodné existenční podmínky absolventů a
krát.ká ,doha studijní, která umožňuje sna,živým a nemajetným poslu<Jha'čůmhe,z přílišných náklHdů, z,úěas,tniti se v krátiké době 'poahsolvo'v,ání střední ško,ly na produktivní
a výdělečné prá,ci v p.osta,vení
služehním oi iÚplně s;jmostatném.
Počet
pos,luchačů
zeměměřičství
na
vyso,kýeh
š k o I á ,eh t e {Jh ,n i o k Ý e h v r e p u lY I i (J e čes ok o s loven
s k é.
1918/19
f---.-

Praha, č"ské
vysoké učení
technické

1919/20
--

1920/21 11921/22

l'i'~
tS

f8i1J151--:J79[J

85

8911

Brno, česká
vysoká škola
technická

6111

1

50

31

1923/24

--1-- ----

.~'~ 1:9~ .~~ 1:9~ .~~ 1:9~
1

1922/23

841

1925/26

1:9 ~ 1:9 ~ 1:9 .~ \:9 I·~
.~ :9.!1
~

.~

102
111

1

15

1924!25

12

~

.~

~

.~

~

111.50 274
295
111
159
274
310

12

25

59

85

Praha, něm.
vysoká škola
technická
Brno, nem.
vysoká Řkola
technická

15

23
12

\172

1

25

134
174

22

25

27
154

141

19
24

144
154

148
172

I

25
23

31
30

67
40

78

111210 38;=
478
160.
227
398
499

I
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Z tál,o' tahulky je fa,ké patrno, že oojnižší stav posluchačů toho,to
studia jest nyní na němecl\:é te.c.hnieké š'ko,le vyso,ké v Praz,e; na
německé vy,mké škole techni,oké v Brně jest pOliJet o málo menší než
na tamní české vysoké škole teehnické.
Co do f i na n ční hod' o s a h u toihot-o>zákona, jímž má býti
studium zemřměiíčstvi pi'ivedeno na výši dohy, lze v,šeooocně z,důmzniti,
že zvýšení nlÍikI.adů bud.e .celkem nepatmé, nebo.t' jest mnoho studijních
nauk na. vlšeoh dotčených vysoký,ch ško.Jáoh pro studium zeměměřičství
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již opatřeno na jinýoh studijníoh odborech a twké i většina nauk specielnich, určený,ch jen pl'O posluchače zeměměři1čství, je8Ot,již zaji,š.těna
v kap, XIII. státniho roz,počtu (ministerstvo šk'olsrtví a nár,odní osvěty),
Pokud by :bylo třeba, ješ,tě na, j€dnotlivýoh vysokých školách zavésti
nec10stáJViajícíse nauky, st,a;ne se tak přihráním buď sil již na vysoký,ch
školách půsohícíoh, nebo sil ext,ernich 7Ja zvláš.tní honorář. Posavadní
80tav učitelLSikýoh sil nehude pottehí 'z důvodu pouhého proved'enítéto
reformy zvyšovati, leda by se IPo'zději ob,ievila toho nutn08t z důvodú
jiných, zejména vzhledem k dlalšímu odhornémua
vědeckému rozvoji.
p.ro něj.ž hy bylo třeha, zvlá.štnwh s,tálý,ch spooielně kva.lifikovanýoh sil.
Vyšší náklady vyvolané studijní reorganisa.cí hudou za před,pokladu, že
hyza
jednu týdenní hodinu redukovMlou na jeden semestr pHslušel
honorář při 'př'ednáškách 800 Kč, při cvičeních 400 Kč, IČliniti !Dia,če80kém
vysokém učení techin1ckém vPra,ze
s příslušn)'llli
dotaoemi celkem
ročně 26.500 Kč, na české vyso'ké ,škole technické v Brně s příslušnými
doti1JCemir·oČJně 2\1.400Kč, na německé vysoké š<Íwle teohnieké v Brně
s příslušnými
dot,acemi celkem ročně 45.500 Kč, dohromady 93.400 Kč.
To,to plUlSohlevrilo by se v potřehách dílčího rozpočtu ministerstv,a
škol8Otvia národmíosvěty.
Poukwzujic na, hořejší odikazy k některým paragl"arum osnovy,
poznool1'enává vlMa v jedinotHv1ostooh ještě to'to :
K § 1:
•
RO:zJšířené a prohloubené s,tudium ma býti podle toho,to para,grafu
zavedeno na obou českých a na, jedné němooké vysoké škole technické,
a to se zřetelem ke skutečné potřebě;
v dusledku toho odpadne zřízení
oddělení zeměměři<č",kého i!Diženýrství na německé vysoké škole technické v ,Pmze, j,cžto - ja:kz hořej.šoí st,atisti,ky 'patrno - jest na této
vysoké Bkole frekvencezeměměřičského
studia trvale nízká. Posavadní
Jvouleté učebné běhy pro v'zdělání zeměměřičů (geodetické kursy) zanHmou iIlJflj Y Š ,ec oh 'vyso,kýchškollÍJoh teohniokých koncem stUldijního
ro:ku 1927/28, v důsledku čehož nebudou ji~ prvé ročníky těchto kursů
počátkem studiijního mku 192,7/28 otevřeny.
.
K § 5:
Tento pltrHgraf pamatuje na likvidaci posavt'"dníeh pomeru, která
má býti dokončenac1iY 31. pr,osince 1930 za předpoklaďu, že nově organi.
sované studium budle zavedeno 'od p0'0:Hku studijního roku 1927/28.
Stanovená lhúta jest t,ak dlouhá" že mohou i v,šiehnip>o,ď,p,růměrní pr;slllchači a. absolventi studia dlokončiti sloř.ením příslušné státni zkoušky.
K § 6:
Tento plllragraf pamatuje na t1o,aby moihli 'po81uehači a: a,bsolventi
pos3,vadních dvouletých geodeti<Jkých kursů nabýti prltkazu zpusobilosti
podllo nových 2Jk1lJšehních předpisú, jestliže by tim chtěli získati příslu,šnéhozlepšení
svých poměrů (na příklad chtěl-li by ziskaitio,p,rávnění
k uživlÍJní staviovského označení "inženýr" (Ing ..], llIUibýtidJolktorátu věd
technických a Ipod.).
PředJkláidajíc tento návrh zákona k projednání, dOlporučuje vláda,
aby v obou sněmovnách ,NlÍJrodniho shmmáJždění byl přikáJzán k podá,ní
zpráv výborukultul"nímu
a r'ozpoctovému ve lhůtě co ne'jkratší.
V P raz e dine 17. leďna 1927.
Předs,eda vlády:
Dr. Švehla, v. r.

Zp~ávy tite~ámí.
Recense.
fug. Dr. J o>S·. K on ě I' ~ a; Stavba tunelu pod Polanou, v1a&tním
nálkladem auto.ra. 44s,traal oorm.3Jrchu, ,cena 20 Kč.
Jak znáJ:no, tbjiQ prove,deno v 'záři minulého roku proražení vrchu
p()1Mly žeiezničnillm tunoeile:m,který je té dloby nedd:e~ím v naší republice:
měříť. 2421'5 m a je jedním ze sedimi, které Ibyly od lIJievratu 'Provedeny.
Tuto pOWoruhOOllol1stavbu 'za,počal v pOiloví.ně roku 1923 Ing. J. V.
VelN.ik, ,kJterý Z€mř01 počáJtkem rOlk:u1926. Vlrchiní dohled: na,a jejímpm ..
vedením má Ústředllí stavební spráN'a ffiini'sterstva 'železnic, jedí-ž před-
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no~ta vydal

u rpřiJ.ežittosti Ip'mrružení tunelu

SpiS.

informativní

shora uvedený
'

I

'

"

Spis je d:ůkladný, přehledný
a. Vihodllě dopllněn fotografiemi a
ta:bu~kami. Vyč.ť'llpává veškeré práJce a za1řizení, jí1cM bylo ,použito pl'i
s!a'VIbě. Truk ;poJedu3Ná o určení tunelové tra,sy, o vytyčení osy, o geolag]ctký'C',hpoměrech, dále o 's,tavehní metodě, 'o opatření hmot a jejich dopravě, ,pop,isuje pohonné ,stroje a vrtačky, verutHaiSní zařízení aosvětIEJni
a pod.
Vytyčení osy bylo provedeno ,pe,člívě, jak se při práci toho druhu
ani jinaiK mysliti nedá. Délka tunelové os,y hyla 'stanovena jednak přimo
pomocí dvou čtyřme,t,rových latí, jedna,k trigonometricky.
Rozdí,1 v měření oběma zpu:sohy čini,1 0'30 m. Triangula,ční 'základna, byla 'zvolena
na sa,mém vrchu Polany s pruměmou výš'kovou kOitou 570 m. Její déIka
obná,še'!a v této výš,ce 536'616 m a byla měřena dva,krát latěm'i. J,s·ouc
přenesena na pruměmý hOlTiz.ont tunelu (k ota 396 mj, Zlkrá,ti1a se na
536'601 m. Pot,řehné směry v síti byly zJ1měřeny dvojvteřinovým
BreithaU!ptovým teodolitem v ,šesti skwpinooh. Vyrovnaná déllkia osy turnelu
vykazuje pOČAtem,střední chybu ± 0'25 m.
Snll!d hude zajímati, zmíníme-li se ještě o některý:clhpodrobnostech,
které je možno vyčísti z dí:Ia.
Zhotovení tunelové 1'O'ury má Ibýti dokončeno na ja,ře tohoto roku.
StavhaVlčeltně obou nádivoď'í bylazadáAAza
okrouhle 351/. miQionu komn
a je řešena plro jednokolejnou dopravu z Veselí rn8JdMor. ,pře,s Myjavu
do Nového Mesta nad VáJh. Toto spojení je 671/. km dlouhé a má býti
docíleno do ,konce roku 1928. Te,rén je tu do'stisvízelný,
t-rať má kromě
značného pOČAtumalýich objektů lpět "elkých viaduktu a :t.ři tunely, z nichž
tune1lpod Palanou je nejnáiklaďně'jši.
Vedení trati přes MyjaiVu pov,ede jednak k Mlším ,spojum do Brezové a Ipře,s Jalbilonrou do Plaveckého Sv. MiJkuláiŠe,odtud: pak ,pď'e,sZohor
do Brati'slla,vy, jednaJkJ vytvoří součáJst druhého ;podéIrného spojení 810venSlkellll: Trenčín-JIandlovár-Zvoleň-<ůervená,
Skála-----Mrurge'caJlY,jak
je v pWgJTamu zákona č. 2M z Iroku 1920.
Šitván.
Pamětní spis o iívotním díle řádného profesora
českého vysokého učení techníokého v Praze' Ing. Dr. h. c. Jana Vladimíra Hráského.
U 'příležitosti
sedmdesátých
na,rozenin profesora Ing. Dr. h. c. J. V.
Hrá8Jkého vydala Správní rada uhliči,tý'(lh lázní a zřídel v Poděbradech
ke dni 22. dubna 1927 "Pamětní spis" o 100 stránkáoh za, redakce prof.
Dr. E. 'I1homy. V první 'čiáls,tí spisu jsou životopisná data prof. Hráského. Dovíďáme se tu ,a jeho technické činnosti, která byla všestranná
a k níž poe:děcti přistoupila
neméně významná, jeho, činnost učitelská>
poIiti(Jká a národohospodJářská. Je zde vzpomenuto jeho počáteční praxe
atříIeté
činnosti asistentské
na pražské technice. Zvláštní kapitola je
věnolváJna jeho třináctiIetému
pohytu v Luhlani, kdež byl zemským
inženýrem. Zde získal si věhlasu nesčetnými stavbami a projekty POInE;1jvíooz oooru stavi,telství
vodní/ho. Jsou to: úprava hystřin a řek,
~úrodinění slatin, využití vodních sil, v,odl(),vodní i}l<rojekty pm více jak
200 obci, kanalisace
měst, četné stavby
pozemní a rovněž, i stavby
mostní a. silniční. V důsledku své vyníkající
činností techniůké
byl
v roku 1897, jmenován řádným pro1fesorem na české vysoké šk,ole technické v Praze. ZdJe mimo ,přednášky o melioracích,
vlias,tne teprve
zJ'ídil podrobné přednáš:ky o vodárens,tví, s,toko'VámÍ měst a pO'zději ještě
o balneotechnice
,azřkLelnictví.
I I'ldle zÍS1kal si brzy uznání, neboť
již po třreh lete(Jh byl zvolen rektorem. Jeho ús,iIí podařilo se vybudovati z dosavadního tříIetého odldiělení kulturně technického řádný čtyřletýodbo1r
a. rovněž zalo,žení odboru zemědělského. V roce 1901 byl
zvolen do zemského sněmu z,a okresy Parduh!ce,Přelouč,
HoIice, ,kdež
pťtsobil ve pros'pěch školy a vodního hospodMství. V roce 1907 byl za
tytéž. okresy zvolen poslancem do ří,š'ské rady a rovněž í v roce '19>11.
Z,de hyly mu svěřovány 'četné funkce. a účínně zasáhl d!o:projednávaného
zákona 'a inženýrských
komorálClh. V této době hájil také ,požadav.ky
evidenčních geome;;rťt. Mimo to byl čirnný ve Středo,lruhském komitétu,
ve Spolku 'P,ro prťtplav parduhicko-piřerovský
atd., a vykonal za tím
účelem veliké množství přednášek. Prof. Hráský je ta,ké zllIkla,datelem
lázní p'0děb>rnd8kých v nynějším jejich světovém IStylu, neboť podle
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jeho návodiu bylo :<'Jdevybudováno využití bohatýoh uhličitýoh :lJř'ídel.
Po převedení llÍJzní (Ilo maljetku akciové společnosti, byl zvolen předsedou její správní mdy. Při t,om byl stále výkonným technikem, neboť
po ,celou dobu svého půsohení na technice ,pra,Ctoval ,a pracuje dosoo
nru projektech
v'od'olvodů a kanalisace pro mnohá města v Čechách i
jinde, mohl tedy i svým posluchačům ve cvi'oeních p'ředkládat úlo<hy,
vzwté přímo ze skute.čnosti.
Prof. Hráakéanu dostalo se mnohých .uznání za jeho činnost již
vdohách
dřívějŠí'ch. Byl zv'olelIl čestným občanem mnohých měst a
čestným 'čllenem mnohých spolků. K uctění jeho sedmdesátých narozenin
limenovala ho Československá
akademie
zemědělská
svým čestným
členemru
české vysoké učení technické v Pra,ze udělilo mu hodnost
čestného doktora technid{ýoh věd:.
V dnthé lčlásti spisu jsou oti,štěny vzpomí!nky a projevy spolků,
korporací a měst na činnost jubilantovu. Mezi jinými: Ústředí zátjmových skupin inženýrů kulturníoch při S. 1. A., Spolek úř. opr. ,civ. inž.~ýrů
kulturních,
Klub irfi,ženýrůUJmědělské
rady, K~ubi inženýrů.
a geometrů S. P. Ú., Spo'lek poslucha.čů kulturního inženýrství,
Jednota
čs. úř. opr. civ. geometrů !tM.
V závěru jsou ,o<ceněny osobní vlaBitnosti prof. Hráského, zdůra:lJněna jeho neobyoejná
odborná vyspi'Host a důkladnost
ve v,šech
směrech jeho činnosti a vysloveno přání,ahy
náš mladý stát měl ví,ce
takOVýchto mužů.
Kormunda.

Nové knihy.
úvod do nauky o katastru daně pozemkové. Dle přednášek prof.
J. Pe tří k a. Nákladem Ústřední komise pro vydiV'ání přednášek při
českém vysokém učení technickém v Praze a Spolku posluchačů zem<'Jměřičství. Praha 1927. Cena Kč6·80. Stran 88.
Ing.. L u ,d v.i rk Š p i Irk: ":Pa:te>nrtníprávo v ČN;kos,lovenské repubilice (67 Klč). Praha. V,ádav PetiJ1, 1927.
A mé ď é e B o IIId e : Traité
pratique
de ľaménagément,
de
l'extension de l'embellissement
des villes et des lotissements. Lihrairie
DaHo,z. RUD Soufflot, ,Paris.
U. S. Corust auď Geo'de:Uc Survey:
Annual
Report
ať the dlirec1tor, UniJted States Coalst aud
GeodeHc ISurvey. F,or the frisiCaJ ye'lIJrended june 30. 1925.
M i t 'c h e 11: Tria-ngulation in Maryland. Spec. publlcation No 114.
Z e s k in d - L ach eur:
Tides and Currents in Delaware Bay
and River. Sp€I~. :piUlblicalúwnNo 123.
Ha z ar 'd: Results of Magneťie observations in 1924. Stpec,. pubHcation No 116.
M arm e,r: Coasta-l eurrents along the Pacifie Coast of the United
States. Spoo. Iptubilication No 1211.
M~ t t i on: Aerial Survey of tbe Mississipi River Delta. Spec.
publica,tiofi No 105.
A d"lIJm s: Report on the reaid:iustment of thle first-order triangulation net of the western part Of the United States. Se'ri:LI No 350.
B o w i e: Use of the gravity pend'ulum as a timep,ieee. Selrial
No 356.
V mSikém ja,z)nku :právě vyšlo:
A. O. cPnJIOHeHIl:o:IIpaHTnqecHoe pYHOBO)J;CTBO
)J;JIlIIIp01l3Bo)J;cTBa
TpnaHrYJIlIlwn. (A. C. Filonenko: Praktický
n~vod ku provádění triangulace.) Cena 3'[) l'ublu. Vydal Moskovskij zemelnyj otděl. Moskva, Sadovaja - Trnumfalna.ia 10.
Připravují se k otištění dvě knihy a sice:
B. B. BlITHoBcHnň: TOllorpa4JI'IH II IIpaHTlIqeCHaH reO)J;e31'11I.
eV. V.
Vitkovskij: Topografie a Praktická geodesie.) Cema prvé neuvedena, cena
Prakt. geodezie asi 6 ruhlů.
Přihlášky na adresu: Moskva, Centr, Varval'ka 26. Nauěno izdatělskij otděl. vojenno-topografiěeskogo upravlenija.
1"1
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Odborná pojednáni v časopisech.
Věstnik
inženýrské
komory.
Čís. 5. Ing. Kr'cjza:
Mezinárodní
kongres geometrll v Pal·ílii. Kbč: Z'lkon o staveb. ruchu. - Čís. 6. Ing.
H o vor k a: Rozhodnutí soudu o vymezníkování hranic.
Zprávy
veřejné
služby
t~chnické.
Čís. 7. Ing. Plicha:
Vodní stavby k retenčním účeli'tm v Cechách.
Časopis
čs. inženýrů.
(~js. 5. In.g. Neumann:
Účinek větru
na vysoké rámové konstrukce. - Cís. 6. Ing. Men cI: Soutčž na most přes
VltavuvV Praze z Riegrova náměstí. - Prof. Semerád:
Geodetické základy Ceskoslovenska. (Dokončení v č. 7.)
Časopis
pro pěstováni
matematiky
a fysiky.
Čís. 3. Dr.
Koutský:
Obdoba Wilsonovy poučky. - Dr. Hampl:
Poznámka k těžné
řetězovce. J o s. K u s ý: Vliv desensibilis:ltorll na citlivost bromostříbrnaté desky.
Rozhledy
matem.-přirodovědecké.
Čís. 3. Dr. Ryšavý:
počítacích strojích. zkráceném počítání.
Řiše hvězd. Čís. 4. F. Link: Lyonská hvězdárna. - Ing. Rolčík:
Správné postavení paralakticky montovaného dalekohledu.
Przeglad
mierniczy.
Čí •. 3. Ing. Laskowski:
Pruský katastr
ve světle německé kritiky. _. Ing. Bit tn e 1."; Katastr. plány haličské
jako podklad polyg. sítě.
•
Tijdschrift
voor
Kadaster
en
Landmeetkunde.
Cis. 2.
I w e m 1: De toepassing der aete van ruilverkaveling. - Van R ie hl:
De toepassing van punttransformaties in de landmeetkunc1e.
Ůsterreichische
Zeitschrift
fiir Vermessungsw.esen.
Čís. 1.
Andres:
Prof. Dr. Norb. Herz. - Theimer:
ZUl' Theorie der Papier.
deformation.
Allgemeine
Vermessungs~Nachrichten.
tís. 8. Kopsel:
Reduktion auf die Horizontale. Cís. 9. P I' o f. H n rb e r t: Tafeln fur die
Horizontalreduktion bei Grundlinienmessung mit Ivvardrahten. - Čís. 10.
Boelcke:
Die canadische Landesauťnnhme. - Cís. 11. Schul ze: Das
Rechnen mit gekurzten Zahlen. - H o II dob I e r: Berechnullg der Hypotenuse
aUB den Katheten mit clem Rechenschieber.
Glasilo GCO'illetara. Ročnik 19Q6, Č. 10. 11 a 12:
Mezinárodní
kongres zeměměÍ'Ícký v PaHE
Ves e I:
Vz,ta'h mezi po'zemkovou
knihou a katastrem v Cho·rva,tsku a Sla-vonii (pokraiČiovární). R o m an o v s k i: Leteeká fotogrametrie
a ka:tws,tr. (p,okračování). Ves e I :
Úvahy oka,tastrální
instrukd
pro detailní měření. Ročník 192,7,
Č. 1, 2 a 3 : K u r e nt:
Příklad měření vzdálenosti pomocí horizontální
la,tě. Ves e I·: Vz,tah mezi pozemkovou knihou a kata,strem v Chorva,tsku a Slav,onii (dokončení). K o s t i č: Projekt zákona o ,katastru
p. p. Ad:onoviča a Bla,jnovič1a. Ves e I: Katastrální
zkoušení nákresů
oivilních geo'll1c,trů. P o od v i ne c: Teodo'lit 1., Zeiss, Jena.
L'Universo, č. 1, 1926. S a nt o ni:
Fotogrametria
Aerea
coI
metodo SalJ1toni.
L'Eco degli ingegneri c periti agrimensorl. Ročník 1927. Č. 2.
Ještě o mezinárodním
kongresu
zeměměřičů
(redakční).
VysvřJlluje
pohnut,ky, ip'I1OnČJžse ita.lš'tí kolegové nezúčastnili kongresu. - Č. 3.
"Obě'žiník nepros'p'ěi:ný" (re-e},a,kčlní),,polemisU(je s odborným sdružením
architektů a inženýrů v otá.zce zpúsohilosti
geometr1l k prováodění
staveb. - O. 4 a 5. Italský překlad Da,ngerovy monografie:
Geometr
v Německu (velmi důkladiný 'Přehled p,oměrúzeměměi'ických
v německé
říši). - Č. 6. G. G i u n ti ni: Staré vzpomínky (pl'ispěvek k alktuálnf
diskusí o kompetenci italských geometrů. Vysvětluje historický vývoj
dnešníGh třenio mezi jednotlivými
Ikonkuren,čními odvětvími:
zeměměřictvím, stavebnictvím a zemědělskou technikou).
II geometra itll1íano. Č. 1. G i a no II a: Ke gra.fi.ekému výpočtu
ploch. - Č. 2. Prá,vo na oploeování (redakční).
I i v i e r' o: Smlouvy
nájemné a podnikatelské.
B o li e c1h i: Xutnéehyby
ph nívelad.
O. 3. Ohlasy pařižského kongresu.
Ing. Falta.
reOll:ean:cTč. 3 r. 1927. V. Vy s o c k i j: Kontrola resuI:ú1ú, 01J...
drženýeh metodou Gausso'vou monografi,ckou cestou. A. S my r n o V :

°

°

°
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určení času dle prof. N. D. Pavlova,. A. F í Ion e n,k o': Organisace
det.ailních a tríangulačmích prad (cl,okončení). K. P.: Přímé pi-ipojOOí
tríangulační
sítě ostr,Ú'va Korsiky s Francií.
TeXHHQemdií bIOJIeT6HÓ (vychází
v S. H. S.). Č. 1-2. L. S.: Mezinámdmí kongres
.zeměměřický v Paříží.
J. S v i š č ev:
Vyrovnání
mnohoúhelníků
v triangula.ci.
J. Z y b in:
Autoredukční
t.achometr
systém Sanguet.
Journal
des Géometres-Experts-Frlalll,lll:is
1927. Čís. 76 (únor):
Congres International
(Discours de M. Q,ueuille, Discours
de M. le
Dírecteur
de l'Enseignement
technique, Discours de M. Roupcinsky).
A I' I' e gel':
Le Ta,chéometre ft douhle image Kern. 8 a,vel I í: Détermination graphiquEl des pO'int de renoontre des lignes de mete ,on de
thaIweg a,vec les 'talus ďune route pro~etée. Č. 77 (březen) H e I b I' o nne 1': Jonotion géodésíque de la, Corse aliJ continent fra,lll,ais.
Zeitschrift fiir Vermessungswesen
(říšský). Č. 7. T h i e: Klein,punktsherechnung
mit Crelle's Rechentaf.eln. Lac m a n n: Vorschlag
fiir eine Verbesserung
der Zahlentafeln
fUr Tachymetrie.
S o y ka :
Eigentumsvcrhaltnisse
und; rechtliche
Grenze
an Gewassern.
Č. 8.
S c hm i dlt: Wirkung
des .Papiereinganges.
L ii dem a n n: Die Genauig,keit ,der Hohenhesitimmung
d'urch Einschaltung
mít Fed,erharometern. L ii dem a n n: Genauigkeit der einfachen Langenmessung
mít
4 m LaHem in ungiinstigem Gelande. v. O s te n: Die! Neuregelung der
Landesaufnahme
in So,wiet-HuBland.
Zeitschrift
fiir Instrumentcnkunde
1927. Str. '134 a:ž 145. 'r h e ímel':
Beitrag
ZUl' H~uplŤ'punk"~- und Bíldwe.iteillblesNmmungaus
Photogramme,J].

Studentský
Věstník a vzdělání zeměmě,řičů. V lednovém čísle
S. V. r. 1927 čteme: "RefO<rma 'St.udia 'zeměměrřilčského\ jediž náV'l'h leM
na, ministerstvu
,školství a nár. osvěty, pos,tihla, hy, jsouc uskutečněna
ve formě podaného návrhu, několik studijních oho,rů; na prvém místě
inženýrství horní, pak inženýrské stavitels:tvíoholL
směrů a také lesní
illlŽenýrství.
J~ž v fú'ce 19,24 a 1925 vy,slkyt1 S6 ,tent,o ná,vl'h; padl však proto,
že nehylo důvodů fú'z,š:,řovati ,dvou'le1tý kurs geormeit,rovtskýp<řilhráním
různých eneyklopeedií,
že i nyní p,o'Staví se v,šeehny fakulty. ji'0hž se
věc týká proti této~ reformě, která má ]Jlouze ten účel, alhy Uihsolventu
čtyrřleď,éJlo geome,troV'sikého sltudia :by,l p'řiz,n~n titul inženýra. Ve vědomostech. jež by byly dány této nové htegorii
inženýrů dOl vínku, lze
nci předem, že by ani zdaleka ne,diosa:hova,ly úfú'Wlě ostrutnikh ,studijních
odiborů te<chniclkých."
Oplět má. náš a,l'chiv víc,e o <!;okUmielllÍ\k,te,rým nevěcně se bije
proti UElkultečnění řádného studiaz,eměměiíilč'ského.
Že IpocházÍz
řad
studentstva,
jelhO'ž cHem je dokona:le Se vzdě'lávat" jest přÍ'značným.
PÍJS<aJtela s ním i re,dakce: S. V. neprokázali notj,ckou nic než ,to, ze
j<sou o ,dané otázce abslolutně ne:nfomnováni, a kidYiby .Ťimšlo v pravdě
o 'zl1jmy ,če'ské tec,hniclké vědy a ,dobrou vý,chovu I[l'O'sJuchUiČŮ,
neotiskU
by v'rojev ,tak neku1tumí a netoJerantní.
Ale :óde j,de o něco j,iného!
Od:pI1rctÍdakomaJé teoretkké
pI'Ů'P'ra,vy stud'en!tstva zeměměřič,slké:ho potřehuji pomoc: ,pro-to ipřiSIpěchal p. J a:nov~ký',prředJseda studijní komise,
ahy několika, řádky rá,zem "potřel" dlouholeté věcné snažení pmktiků
a teOl'etiků v oboru zeměmě<ři<č,ském.Nk. V1iceby zeměměfiče nepřekvapilo, ne~ 1{dyby pan p'~salt'el nčkJdy byl C1~tÚ'vánjail"o odbOifJJlikv řešení
reformy studiazellllě!Inělřič,ského; vždyť vime 'é'tobře,ze sotva ,,,ujal se"
chudých poslucha1čů talké: odbomik v otálzk:úch vý,chovy zem,ěměřiloBiké:ho
dorostu stavební rada Ing. Leger, bylo jeho "vývodů" využito proti
čtyřletému
odboru zeměměřičskemu. Kolegové, nepozastavujte
se nad
řádky S. V., neboť ony jsou žádaným (byť i konfusním a deformovaným)
renexem náJzorů oněch někoHka j,edmotli'V'ců,:kteřís,i umínili znemo'žňovat
za kalždl(l'lic,enu onu úpravu s!tudijní, která hy !postavi1a Č. S. R. v oboru
vyměřovruc,ÍJm dio té výše, jaikou má 'cizina.
Agrimenso'r.
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Zápis o řádné valné schůzi Spolku čs. zeměměřičů *), konané dne
20. ibtře,zna 1927 v 'budově čeGik'é ,techniky v Praze. V ustanove.nou dobu,
o 1/29. hod., nesešeL se stanovami
předepsaný
počet členů, valná schůze
zaháj€lJla ,tedy o ipůl hodl. pozKMji.
iPředseda prof. Petmik dá,váJ po ,zaihájeni slovo '})I'of. dru R y ,š av é m U, který předneSlI prineilp 'dáilikQměru Bos.shardt-Zeissova
a demOlIlmiloval 18ltroj.
PřLstupuje se ']JI8Jkik pořa1du vaillné ,hlromady. Na náV1rh m. kom.
Miaříika ,schváilen zápis O' minulé va:1né sclJŮJzi ihe'z Čltení. Jed!natel Ing.
Švec Iplředičitá palk ,zprávu jeldnateIskou.
Me'rá, se s,clwaluje.
Bředseda
'V;7jpominá palk zemřeiýlch č~nů v mimulélm roce, je~ přútomní uctili pov8ltámrím. JISOU 'PP. F'r. Mátl, Sommer, Klrejč,L
PoJdadinik IllJg.Miikš piře:dJčitá ,z,plrálvu,pOl1dad!n.i, podQe níž ,spoJek
piijall v r. 1926 Kič 32.790'22. v)'1dllil K,č 28.82:NO. št. kpt. Sochor čte
rpaJk zprávu re,visol'skou,
podtlie< niž shJedáno vše vpol·ádku.
Zp1rá:va
pclkladJni i revi'SIOOslkáJs,e 'palIc schvaluji.
Admini,s,tráJtorČ'a.sopisu
Ing.
V]č8Jr uvádií svoji ,zprálvu, podle ni'ž rozeslámo měs.í,čně 804 čís,eI pmti
loň,skýlm 786. ŽlÍJdtá usnadněni
Isvé obtížné funkce, vČ8JsnýmpJacením
čleIliSkých příspěviků a kOIlJStatuje, že 84 Ofo členů musilo být ke konci
roIku Ulpom:ÍnáJlJO,ruby koooJo Is,voj1 POVďlllI1ost. Zprráva ,tato se schvaluje.
Reda,ktorčasopisu
Ing. Růžička
ikonstatuje
vzestup
časopisu
a žádá.
kolegy!. alby vÍlee v' něllllJ 'publikovali
,svoje poz.natky
llJ 'zkušeností.
Vzdává. ,palIc ,diíky přispívateJům
a redlaJkiční radě, načež se jeho, zpráva
&chvaluje. Prof. RyJšavý navrhuje, ~.Iby valná s/Chůze V'zdala d.úk redakt()lJ"ovi z,a vWliIlé ,vedení časopisu. Ing". GuJdán navI'huje totéž admin~Btrátmovi.
,I~ředsed!a dáJvi palk ihJa.sovati o vzdání
dúků redia,k,torovi,
redakčrní rrudě 'a admiI1ÍJstráJtoI'Oví, COiŽ se jednomys,!ně slchvaluje.
Přistupuje
se :k volbám. Na návrh m. kom. Maříka voleno aklamac.í a společně. Z Výboru Ipodile ,stan<wvystupují
Ipp.: Brand:I, Součelk,
Pá.leníČ€k, lF1rits'eh, Kudilí,čik3l. Pp. Brandl, SouCSek, PáJeI1ÍJČeik ,zvoleni
ZJnovu, na místo Ing. Frítsche
zvolen Ing. B. Čeerný, dv. geom., místo
mj. Kud'lÍiČiky kpt. V. LUJkášek. Za redla.kit()lJ"aZ. V. zvolen orp&ně Ing.
Růžička.
Na ná.V'rh koL Proloo&e, rozšJře'na ,ruosa-vadllli redakČlní radia.
o vrch. m. radu Ing. Bašehoze
Slovenska.
Za administrátora
časopisu
2V'o'len opětně Ing'. V1čar;, 'za re'Vi,sory účtů 'PIP. Ruml a KudHčka, náhradníkem kpt. Kle,ga.
Prof. RyšruVý piředlllJá,ší pltk ,ná>vrhi Výhom, ~!by 'profeso,r franc,ouzské šikoJy École d!estravaux
pUlblics Réné Dange'r byl jmenován 'CSelstným
členem ~lpoJku. Uváil!í jeho zásluhy odbomté a jeho práJci pI'O Čechy
v Paříži d:licí. Návrh! ISle'pak jednomyslně >přijímá.
.
Vo'lné návrhy:
Piředlseda 'lwllst,atuje, že do ustanoverné diOlby 8 dní pře'd valnou
s,chů,zí nebyly 'žádrné volné návrhy předloženy,
,pi"ípa,dné návrhy mohou
tedy být poU'ze s,e schváJ·ením valné :oohŮJZelpIředílQženy ·výboru k pl'Ojed:ruá.ní.
Předsedla
bmoosik,é odbočky
s'P'Olku In,g. Fal,tus pře,runáiíí pa.k
nwvrhy odibočky: 1. DOSla!vadn.í <Jldmlě'lla400 Kč adimrrnistrátoru ča.eo-p'Ísu
bUidi~ zrušena, Me, z,a to budiž povoleno 1000 Kč na vbc.ení })l()m(}cné
síly. Schvaluje
se, ahy výhO'r návrh projednal
2. Neplatícím
kolegúm
bud]Ž podle, stanov, pOiČmaje če,rvnem\ za8ltaveno zasllání č.as.opi&u. Po
debatě, jíž ,se zÚičiastnili pání Petřík, Ryšavý, Vi čar, Súra,. Faltus, Švec,
Pokorný,
Krejza" r<lIVInělžtento náJv:rlh !3,e postupuje
vý1boru k vyře.šenÍ.

°

°
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3. 01ernové, d.luhujíd IIJIř~Slpěvlky,
délle,jednoho 'roku, ibuďtelž uvoo8ni jménem
v časopise. Členové dluhující příspěve.k za 3 ro,ky nechť 21trácí nárok
na členství podle § 6 stanov. Jsou to pp. : Ing. R. Bosanyi, civ. geom.,
Ing. B. DvořáJk, dv. ge(Jm., Ing. G. Herlurt, 'Civ. g-eom,; Ing. M. Hmrnl,
ťJlv. geo;m., In~. K. Je'líneik, m. radia, ~crJJg.J. ,Micháleik, civ. g-eom., I~g.
~. Koolrek.,clv.
geom., Ing. J. Mez,mk, m, ·mda., Ing. J. Ška,clI,clv.
geom., Ing. J. Vojta, dv. geol1ll. Výbor se zplnomooňuje ke ,konkretním
opatřene.
4. Ing. Faltus prohlašuje dMe, že· odboČlk31vitMa by úmlll1vu
JledinO~ civ. ge()!IIl:etrů se Spolkem čd. ,zeměměřiěů o hl'ornadlnémOldebíJrání ,ča!sopi.su 'členy Jednoty.
Doporučuje, Slt:WŠimikole·gům, aby 'pů:s,obil-i na mladlš.í, <aby v,stUipova:li do: Spollku 1',sl. zeměměřilěů. VItá snahy,
směřuj~cí k přeměně I'/Po~ku na Ústřeďní spolekiSsl. Izeměměřičů a diwoTUiČuje,alby vy:srtouplení geome'tTŮ nas,jelzdu
S. I. A. v Ml. Boleslavi
bylo d'ůstojně připraveno.
Ing. Filkuka st. ,pfi'edlk14dák úva:ze, netbyl~H hy možno mlad'šim
ko,legům, kteří začali stud~a po r. 1917, umožniti také získání titulu
inilenýl1sklélho jaksie
dlělIo pro 8Ita~ši .aibsoJ.vemty. Po d1e1baM, do· níž
zaSláhU pp. Růži!čka., Pe,třík, švec, výlbor ,se, p'ovělřuje z.íslkámm inf-orma.cí.
Prof. Ry,šavý informuje !p3>ko ·Mezíná,mdlní fe,deralci 'leměměřičské
a o p~atehnj·(')h p0V1inno81tec,h. Ing. Krejlza !piři'))omJná, že letos bude
třeba Vyís,l3Jt dlel1€1g'álta·dio Pafi']žel. u,snelsemo., alby IkOlmdlSlesl:ož·ená ze
MStUpcŮ Spolku ,čs1. 'zeměměiřičů, SpoiLku ·stát. měř. úředniiků a J etdnotY' civ. geometru r07Jhodlla 00' hra.zeni výloh s tím B'rpOj:tlmých.
PředlSteda pak konč,j schů~i !p'od>i:lk<l:vánímprof. RY1šavému za
předmáJšku 'a p'řitronný:m za ÚČMlt.
Z Jednoty čs. úř. aut. civilních lI:eometm v Praze. VJ'lbor Jednoty
lwnM usrtavuJ]cí oohů'zi v 'sobotu dne 2. dubna. t. r. v Praze, za plřítomností 10 členů. iWe~StedniJcitvo Jedno:ty pio Ulstavující vJ'lbol'ové schůzí
složeno jest násled'ovně:
Před,s·eda kol. Fiirst. 1. místopředseda
kol.
Zuklín, II. místopředseda
kol. Janč, I. jedna,tel k,oI. Pl'olkůpek, II. jede
n:litel kol. Krejza, pOikladník kol. Černý z Nuslí.
Kol předseda Ipodělkoval dosavadnimu pokladnikovi ,koL FritJschoví
za. jeho dlouholetou a neúnaV1IlQU'činnoBt, kterou co p<lk1adniJk Jednoty
Ů3Jk svědomitě
a mez,llstně přeoB svoje vysoké sMii 'las.tával, a vyslovil
mu Uiznám.íceMlIo výboru.
Do pr,3JCovního výboru JednoityzV'oleni
většinou
d·osavadní jeho
členové a jako nový člen do pracovniJlro výboru přijat kol. Svátek
z Vršovi,o.
N,1ljvýho,ro'vé schůzi .usneseno, za,kročití na žádost jednoho kolegy
civilního geometra
proH j.edinomu evid:enčnímu geometrovi, který vykonává měřícké prá,ce (plány ,kníhovní) mimo cestovní program, čímž
jsou v místě usedlí civilní geometři hmo,tnězna,čně
po,škozoV'áni, u p.říslušných úř,aidiů.
Kolega předseda sdělil výsle<1ek intervence v minísterstvu
finamúÍ
(intervenoval
k,o!. Fiirst, ,Prokůpek
a Krejza) ve věci vyhírání 2 %
dlljně z obra;tu z prací, zadaných Státním pozemkovým úřadem.
Refereont v mini,gterstvu financí nám po naší ínform3JCi &dělil, že
od vyhírání
této daně bude za léta minulá 3JŽ dOl ,kom,oe roku :1926·
upuštěno a že hude daň vybírána až l'ia rok 192'7, totiž z pr3JCí, zadaných
po 1. lednu 1927.
Inženýrská
k,omora na nÚtš popud pod.ala k minísterstvu
fínancí
žá.diost, ve ,kteoré se ~omáJhá, aby od! vybírání 2 % z ·obratu :li pra~í zadávaných Státním p'ozemk.OtVýlmúřadem hylo V'ů b e c upuš,těno, ježto
prá,ce ty jsou vlastně praCemi pro stM, ze kterých se podile stáv.ajícíoh
zákonů daňz.-,ohratu
nevybírá.
V dalším jedlnání lPIodaJ kol. Zuklínzprávu
o stadiu reformy
studia. Projednávání
vládního návrhu zákona! y této vooi v senátě,
uvázlo I'i důvodu, že podle návrhu tO'ho měl býti na němeoké vysoké
škole 'technioké v Pr,aze dosavrudlní ďvouletý běh prQzeměměřiče
zrušen.
Re,f,O'rma studlia -tím too~ uvázla, a má se podle informací dosta,ti na
program :liŽ v p.odIzimním zasedárrlí.
Kol. Krejza. podal refer,át o valné hr,omadě Spolku čS.zeměměřio0ů
Kol. Jané ,doporučoval, aby bylo zakročeno na 'p'říslušnýoh místech
proti kHklavému
p.oužívání nekvalifíkovanýoh
sil pH měřiokýoh pra-
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cích. Jedn.L)myslně uzn{mo, že se v této věci musí zjedna.t v brzku
nwprava.
Po projednání několika interních věcí a .po zodipovědění různých
dota:lJů schůze skončena, v 10 ho·diu večer.
Přílští schůze pra.covního Výh-oTUhude se .konati v sobotu dne
'7. května v Pmze II, v Obecním domě u Prašnó hrány, pokoj č. 5.
Za,psal Prokůpek.
Valná b.rollll'lidaspolku čsl. měřických úředníků státních a státních
podniků Y Praze 'lwnala se 3. dubna t. r.za
četné účasti celkem as
80 kolegů. Odbo'Člky v Brně a Bratislavě byly za8toupeny vyslanými
delegáty. Po zahájení vla.1né hromady vz,pomněl koleg~, předseda, Sůra
zemřelých kole,gů Krejčího a Trefného, jichž památka uctěna po-vstáním.
Nato p,řednesl kol. K o 10 m·a 'z n í k z,ajímavý výklad o nejno,vějších metodách použ,ívaných v ciziněp,ro katast.rálné vyměř,o'váJní. Pě.knou
předJnášku do,prov'o'di! četnými diagramy, které účelně doplňoiv,aly po'pis
různých met,od .a přístrojů v cizině užívaných. OMÍ~ při sna.ze o rychlé
Zllovuz,řízeníka.tastru
v zníčenýeh čáoStechFrancie připomínají obdobné
strasti při zřízování 'ka,tastru na Slovensku a Podkarpatské
Rusi. Po~
stup Franc:ouzůa
Švýcarů pro využití leteckého p,oikroku k 'získání
rupotřehitclných mapa
,olpmÚ'Íůkatastrálnýoh
byl předmětem důlda:dněho rozboru jwk po stránce teoretioké, tak i praktiaké. Předná.ška
B programem
takUlkutlním, trv,ající skoro dvě hodiny, hyla ,od1měněna
živým potleskem.
Odpoledne hyloo za,hájeno vla.s!ní spolkové jednání p·řednesením
jednat.elské *) zprá.vy, která schválena. Kolega pokladník Škopek, jehož
pokla.uní sdělení schválena" na,vrhuje zvý;~,ení ročního členského příspěvku na 50 Kč. Přij.ato. Sahválena d:odaltečně vydání 8pojená s účastí
na mezinárodmím kongr.esu zeměměříčském v Paříži v roce 1926, li.ále
výd,aje plynoucí ze 'čJlenství v mezinárodní federa.cizeměměřičs'ké
a.
schváleno'
přediplatítí
pro
k,aždóho
člena,
příštím rocníkem počínaoje, "VysokoSl~o,llskývěstntk".
Kvoty owhoček ponecháJny. Resoluce, nav,ržená výborem, do'plněna
tak, aby hověla též pož,ada.vkům kolegů jiný1ch OhOII'Ů státní správy.
Výbo,r, smírčí soud a revisořiúčtů
ustaveni takto':
P I' e d s e da:
S ů r a; jednatel:
Guldan;
pokla,dlnik: Škopek;
zapiso'vatel:
Papež; místopředsedové:
Kučera, Trávníček. Krištofík;
členo·ve výhoru: Prokop, ŠrŮ'tek, Falta, Vrhl, Císař, Farka;
náhradníoi: Bukov8ký, Schuster, Krát,ký.Persein,
Lho1a, Pejchota; revisoři:
Háva. Vacek; smírčí soud: Hrstka., Krátký, Mrázek, Muck, Sýkora;
kraj:ští .důvěrníci v Čechách: Čermák, Lameer, Mrázek, Valcha Jas.
O průběhu valné hromady byla vydána nn'3ledující zprá,va, která
rozeslána byla všem význaČillým činitelům:
iMě-i'ičtíúředníci všech obo·rů státní správy
stú:ních powniků pojednali na valné hrcmacl.ě, lwnané dne 3. dubna 1927, o otáz,ká.ch své
služhy a pOlža,davcÍohna. ně kla.dených.
Bylo konstatováno, iže předvoj pozemkové reformy, t. zv. dlouhodohé paclhty - jest vedle běžné agendy, různými po,ptřevrat-cwýmí zjevy
z,na,čnó z,vět-šeDé,zpra,eováván s napětím sil, ,ktere již, nelze viee stupňO'Y.a,ti a že jest tedy se obáv,a:ti chaooSu, 'který nastane, až pozemková
reforma dolehne na mě,řické úředníky plnou sv'ou tíhou.
Bylo vzpomenuto rozsáhlých měřických prací při stavbě drah
a investičních
stavbách
pro rozšíření
stávajících tratí, rozšířené
agendy u agrárních 'opercci, praci nivelačních. novoměřickýeh, .trian~ula,čních a reamhulačnkh Ua SI,ovenS1kua, Podkarpatské Rusi a mtenslvní,ch ,slH\h kru1bů finančnich, právnických i technických, aby' i tam hyl
kattllStr .co nejdlříve řádlně vyl:mdován z důvodů hypothekární.ch, knihovnich a 'pro>účely různého národohospodáJ'ského podJnikání.
. Valná ,hromada, uvá.živ,ši z.evruhně vC\Škeré tyto okolnosti, usnesla
se na následující
resoluci:
McI'ičií úřectníci byli po 100 let vychorváváni v tuhé kázni, ke
skromnosti, k píli a svědomitosltí. Plnili vždy a i příště budlou plnití
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své úkoly svě,domito a. s lús.!wu. Jest v,šak nutno, aby jejich práce byla
ta,ké u'znávána a ř'ádně hodnoeena.
PIll.tový zá,kon a po'převratová jmenování, obzvláště v posledních
letech, nevzaly zřetele na obtížnost a namahavost
měhcké služby.
uznávanou již ve s'Ťa,rÉmRakousku, a tak 69'2~% měřických úředmíků
byly převedeny do nejniž.ší, t. j. 6. pla.t,o'vé stupnice, do 5. pla.tové
stu pnice 21'7 %, do 4. jen 8'8 % a· do 3. pouz,e jediný úředník, t. j. 0'3 % .
Měřičtí ;tiř'ednici tedyo·c'ekáva.jí, že nálpr.a,va se stane systemisováním většího počtu mí.st ve vy,š.ších 'platových stupnieíeh;
jedině tak
bude možno též ZÍSika:i dos.t.atečný počet odborně kvalifikovaného
dorostu.
Ahy bylo rno,žne. i'á,rlně plniti stále stoupa.jíeí úkoly, které vzrostly
již ví.ce ne,ž dvojnáSiohně, žádáme, aby úhrnný počet systemisovaných
míst ,odpovídal zvětšené agendě.
K ustanovení
§ 148 platového
zákona Mdáme, :aby měřickým
úředníkům byly dány zvláštní služební přídavky, j.ak se stalo a má
státi u jinýohka:'egorií.
,se stanovisk", mravního te,žce neseme, že kulturní výbor senátu
odložil prodedmávání vládního návrhu na refo,rmu naa.eho s,tudia, kteróž
se domáhám'CIjiž plné čtv r t s t o let í, ač nám nemá přinésti žádných
hmotný'ch výhod.
Oddalování toto neseme dv,ojnásob těžce pmtol, 'poněvadlž cizina"
a t{, i t. zv. nástupni .státy, nás v, tomto' směru iplř€iOOtihlya my, kteří
do.sud jsme stáli v popředí, jsme zaiÍ1wč!ovánido pozadí.
ZpráVlaj o výborové schůzi Spolku čs. zeměměřičů, konané ·dne
8. dubna 1927. ,Přečten ,a schvá.!en zápis o minulé schůzi výborové.
Př'ečten a V'zat na vědomí. zá,pis o va.!né sCJhůzi. Prohírány vo,lné návrhy
brněnské ,odlbO'člky,spolku, přiikázané valnou hromadou výboru k vyřízení:
1. Míst,o odměnyadministrátoro'Vi
ěas.opisu budiž povoleno
1000 Kč ro-1'ně na pomocnou sílu. Návrh se schvaluje. 2. Nepla,tí-cím
členúm budiž p06ínaje červnem zastaveno za.sílání časopísu. Po debatě
usnes-eno, ahy kUiždému nCipl'llitícímu členu byl ,poslán dopis předsednictvem !podepsaný s vy~čt'ovánim. 3. Olenové, dluhují-cidóle, jednoho
rOlku, buďtež uve'ueni jménem v časopise a členové,uluhují-cí ·dléle tří. let,
nechť ztra,ti nárok na členství. Usneseno, aby v ohon phpadech byly
zaslány podobné u>pomínky jeik.o ad 2. Pokladlník ne'chť po,dá pak zprávu
o výsledku. Ing. Krejza odpovídá pak na ·otázku pro,f. Petříka o úča,sti
německých civ. geometrů v Jednotě. Prof. Petřík referuje o pří:pravách
na sjezd :nženýrů v Mladé Bo,leslU'vi. Vykonány vol b y fu n ke i o n á i' ll. Zvoleni:
Předsedou
prof.
Petří.k, místopředsedy
Ing.
Súra a Ing. Zuklín, jednatelem prof. Dr. Ryšavý, zástupcem jednatele
Ing. Švec,
poklwd1níkem Ing. Mikš, zapis.ovG.>lclem Ing. KormundJa.,
pořa,dJateli p.ř·edná.šek Ing. Guldlán a Ing. Krejza. Usneseno, aby př'cdsqdniCJtvo .poslalo pro'f. Dan.gero,vi adresu o jeho. jmenování čes-tným
členem spolku. Dále jednáno o reformě stndiia, zeměměřického.
Zprá.va o valné schůzi "Měřické skupiny brněnského odboru
S. I. A.". Valná s-chúze konáma dne 14.bfezna
192·7 za hojné účasti
ikolegů . .Po zlhá,jení před:sedio'llIng. PeňÓJzem,pIř'eČltenazprilNa jcdnatelská.
Ve z'P,rávě se připomíná, že v činnOlsti měřieké skupiny postupováno v důležitýoh. otázkách zásadních spo,le1'ně se zd:~ší odho'čkou Spolku čs,
zeměměřičů. Vedle senúzi výhorových pořÓJdJány spole1'lI1ě s. odlhočko·u
Spolku čs. zeměměřičů tři členské schúze S přednáškamil: Kol. J. Peňá.z:
"Pomú<Jky k soutěži na regul&ční plán Vel.kého Brna", kol. J. Růžička,:
,,0 me'zinárodiním .sjezdu geodietickém v, Paříži",
kol. F. o,tvrtHk:
"Nov á topografická ma,pa '1's. v'o'jens,kého zeměpisného ústavu." ,
Projednána
nezhY'tmost účlasti zeměměřičů ev' konáni přednášek
na sjezdu S. I. A. v Mladé Boleslavi a získáni tři ,kolegové, kteří ~tam
budou
přeulná.šeti: V. Filkuka,:
"Zeměměřič
a poz,emkO'vá držba'"
J. Peňáz,: "Zeměměřič a stavební vý,no~ měs:t", J. Rúžička: "Fotogrametrické prÚJce v míru a ve vál'ce".
•
Ph volháeh z V'Olen i: př'edsedou J. Peňá,z, mistopředsedou
I. Beneš. jedJltutelem Jar. Fi1kuka, členy výhoru J.Vrha"
A. Krá;l,ký,
A. Proke.'< a A. Arnošt. Delegáty ,do ,odhoru S. I. A. v Brně: Beneš
a P('ňflZ.
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o 1liŮI 12. hod. valná hromada sk.olD!čenaa účastníci ,ooebrali se
do "Měřiokého ,a regulačního ,oddělení měst. stav. úřadu" ku prQlhlídce
regulačníoh rplánů z minulÝ'Ch soutěží na regulaci Brna. OdJborný výklad
podal přednosta oddělení kol. J. Peňáz.

t N. O. Sčetkin, vynikající geodet ruský, narodil se 8. dubna
1860 v Simbirské gubernii; studoval gymnasium, pak třílet.ý kurs na
inženýrské škole v Pet.rohradě a tNletou vojenskou akademii, načež byl
přidělen na, dvě léta Pulkovské astronomi·~ké observat()ři, kde jako
diplomovou práci sepsal veilni cenné dílo: Určení zeměpisné šířky z příslušných výšek dvou hvězd. Po této době přidělen byl k vojenskému
generálnímu štábu a komandován
ku provedení té doby důležit)'ch
astronomických prací do Sibiře.
V letech 1893 až 1901 sepsal svůj nejcennější spis, totiž "Efemeridy
hvězd k určení času podle metody prof. Zingera", začež dost.alo se mu
uznání od ruské geografické společnosti. Druhým znamenitým jeho dílem
jest ,.Způsob současného určení šířky a času na základě pozorování
párů hvě'ld o stejných zenitných vzdáJenostech". Od r. 1903 jmenován
náčelníkem geod. oddělení vojenského zeměpisného úst:1VU, kde podle
jeho návodu byla zdokonalena výroba komparátorů. Po šestileté práci
ve vojenském zeměpisném ústavu jmenován byl náčelníkem vojenského
zeměpisného oddělení na Kavkaze, kde vynikl hlavně za války v letech
1914 až 1917 při zhotovování map cizího území.
Zemřel 2. ledna 1927. Ve SČietkinovi ztrácí ruská. geodetická věda
jednoho z velkých odborníků, který i v: cizině, zvláště v Německu, Japonsku, vzbudil svým~ pracemi pozornost.
M. Veverka.
Úmrtí. Dne 10. dubna zemřel v Praze milý kolega pan Ing. Jos.
Kočí, měřický rada u prací delimitaěních. Předčasně, v mužném ještě
věku nás opustil. Zesuulý byl pro svou milou, tichou povahu a bezvadné, jemné vystup,o'Vání velmi ob1íben ,a, ctěn. Katastr
ztrácí jeho
odchodem neúmornéh()l a vytrvalého praco'vní,ka, kolegové nenál'očného
a vždy oohotného přítele a s'Polek náš ,ohětavého člena. P,o,hřebžehem
konal ;soe d1ne 14. dll1'bna,volšanském
kremato'riu za velmi četné účasti,
svědčící o zasloužené oblihě, ,které se ,dr,llJhýzesnulý 'těšil. ,Budiž mu
vdě,čná paměť! - Spolek stMnieh měřicil:ých úředníků uctil světlou
památku milého kolegy věno'v'áním obnosu 100 Kč "Jedili'ČJkovuústavu
mrzáČJků" a obnosu 100 Kč dJomu milosrdenství "Vincentinu".
Dne 20. dubna t. r. stihla spolek státních měřických úřednílďr
opět těž,ká ,ztráta náili.lým úmrtím měř. vl'chního radJy Ing. Aloise
Srazila, .přednosty evidence kat,astru v Ghrudlimi. Neo'čekávaný, př~
časný jeh()loidchod mocně vzrušil všeehny, kdlo'ž ho znali. Bylť pro
přímolUJ~ovahu a k,onciliantní jednání velmi obliben ja;k ve svém mnohaletém pů&obišti, tak i v řadiáeh k,olegů. O osudy s,tavu a spolku se stále
živězaliímal,
rAd íÚčastlllil se krajských schů:zí i va.lnýich hromad, kde
jeho klidné, nevtíravé a plřesvěďčivé vystupov,ární zj,skávalo mu vždy
nové 'Přátele. Ve světové válce byl těž,ce raněn do hllwy, kteréž, 'zranění
mu jistě působilo neplříjemné poUže. Byl znám nCJÚmO'rlloru
pracovit.o-stí,
při ~emž niija,k nedbal SlYéhopoc1ryitého ~draví. Pra,coval všuďe nehlučně
a kde bylo za,potřehí, ráKli'PrřilO'ži1ruku k diílu. Těžce nesl tihu stav,o,vských běd, jichž zmírnění bylo předmětem jehO' stálého' zájmu, až,
s gestem znaveného ~outnLka tiše odešel tam, "kd!e černý Styx a tichá
Lethe plynou" .. Pohřeb konal se ,dne 23. :dubna v. Chrudimi,' krem.ace
vPardubicích.
Budiž mu č.estná památ,ka. Spolek stáltnkh měřicikých
úředníků věnoval na památku mílého, tak ;t.l'aogioky'zemřelého kolegy
a člena 100 Kč útulku sloepýoh dívek na. Kamipě v Praze a 100 Kč
DeylO'vu úst'avli slepců.
Právo k užívání st,avovského o.značení "Ing." bylo přiznáno kolegům: V. G'robnerovi
ve Frýdlantě, J. Ho()llešovskému
v Osijeku (Jugosla,vie) ,a C. iMa š i n o v i v INov. Městě n. Met.
Za redakci ~odpovidá Ing. Jos. Ril.žička. - Tiskem P~lygl·afi. v Brně.
Nakladatel: Spolek československých i.aměměNčft v Praze.
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