v BRNĚ,

1. prosince 1923.

ZEMĚMĚŘIČSHÝ VĚSTftíH
Znovuzřizování válkou zpustošených
F~ancii.

území ve

Průběhem světové války byla velká část severovýchodní
Francie velmi zpustošena, zničena nejen města, vesnice, závody
prumyslové, továrny, doly atd., ale poškozena a zpřevrácena byla
i puda. která měnila během války svuj ráz zřizováním zákopů,
zřizováním a opouštěním starých cest a stavbou různých válečných
zařízení. Tím zmizely bývalé vlastnické hranice nejen na bojišti,
.ale i za bojištěm, zejména na straně německé, kde Němci hospodářsky vzdělávali pro své zásobování velké plochy půdy, a tyto
nové plochy obdělávané měly pak jiný tvar a jinou rozlohu.
Již během světové války - v roce 1916 - pomýšleli francouzští odborníci, jak vypracovati pokud možno jasný a všem
zájmum odpovídající plán, jímž daly by se uvésti majetkové poměry v těchto územích buď do starého stavu před válečného, nebo
zavéstí hned řízení scelovacL Připraven tak zákon 1), který vstonpil
v platnost dne 4. března 1919 a k němu se družící prováděcí
nařízeni z 10. září 1920.
Podám zde podrobněji organisaci úřadů, zabývajících se tě.'
mito pracemi, mimo vlastní práce vytyčovaci a scelovací, o nichž
se zmíním později, abych osvětlil svízelné řešení těchto otázek ve
zpustošeném území.
Práce rekonstrukční řídí a kontroluje technicky i finančně
Úřad pro znovuzřízení
pozemku
a katastru
(Service
de Recoustitution Fonciere et Cadastre), který má v Paříži v ministerstvu osvobozených krajů centrální ředitelství a v každém
zpustošeném departmentu úřadující
a topografickou
kancel á ř, jejímž šéfem je zpravidla úředník ze správy přímých daní
(Administration des contributions directes), neb úředník dOilazený
ministerstvem osvobozených krajů.
S tímto úřadem jsou ve stálém spojení ob e c n í k o m i s e,
jež provádějí v příslušných obcích dotyčné operace a k om i se
départementní,
jakožto sbor poradní a odvolací.
') Přehled postupu prací a vyj menování zákontí. a nařízení, týkající se
těchto rekonstrukčních prací, podal již Dr. techn. Josef Barger
v Čís.lO. Věstníku inženýrské kOID)ry pro Č. S. R., roč. 1922.
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Tyto komise jsou složeny dle zákona ze dne 4. března 1919
následovně:
K om i s e ob e c n í se skládá z 5 právních členu: 1. Smírčího
soudce kantonu~ neb zástupce jako předsedy komise. 2. obecního
starosty neb náměstka, 3. úředníka správy přímých daní, 4. úředníka neb delegáta služeb agrárních meliorací, 5. geometra-experta
a ze šesti majitelu pozemku, z nichž 2 jsou z cizích obcí. Tyto
osoby určí preťekt dle seznamu sestaveného prvnimi právními
osobami a obsahujícího 8 majitelů místních a 4 cizích.
Volení členové obecní komise musí býti osoby, které se
mohou snadno účastniti prací komise, kteří jsou nestranní a oddaní veřejnému zájmu, schopni dáti nejlepší osvědčení, pokud jde
o znalost pudy vlastnické, totožnost vlastníku a odhad ceny pudy.
V případě demise jednoho člena prefekt doplní počet členu
přibráním dalšího ze sestaveného seznamu. Když vlastník, člen
komise, neúčastnil se po třikrát za sebou schuzí bez řádné omluvy,
mUže býti prefektem prohlášen za odstouplého. :MUžese však odvolati k ministru osvobozených kraju, který o tom rozhodne.
Je vyloučeno, aby týž člen byl členem obou komisí; je-li
volen do obou, musí se dle svého uvážení rozhodnouti pro jednu.
Výnos prefektuv o sestavení volební komise je vyhlášen
zpusobem v obci obvyklým a vyvěšen u starosty. kde komise má
též své sídlo. Komise má právo voliti místopředsedu, rozhoduje
za účasti nejméně 6 členů, z nichž 3 jsou vlastníci. V případě
rovnosti hlasu hlas předseduv (po případě mistopředsedův) je rozhodující. Komise muže, uzná-li za dobré, svolati interesenty na
rekonstrukčních pracích. O každém sedění vede se protokol. do
kterého má právo každý nahlédnouti.
Komise o. epartemen tní se skládá: z úředníka určeného
ministrem spravedlnosti jako předsedy, ředitele správy přímých
daní, ředitele agrárních meliorací, inženýra agrárních meliorací,
'neb jich zástupcu a devíti vlastníku pozemku, z nichž 3 jsou
určeni generální radou neb právními osobami této komise a
ostatních fj členu je voleno společnostmi a syndikáty agrárními,
jež sídli nebo působí v příslušném departmentu a jež jsou vyzváni, aby provedli volbu k tomuto účelu.
Členové komise musí býti rodem Francouzi, starší a bezúhonnÍ.
Komise může voliti místopředsedu a smí rozhodovati za přítomnosti nejméně 7 členů, z nichž 4 jsou majitelé. V případě
rovnosti hlasu hlas předsedův je rozhodující.
Působení obecní
komise
může býti svěřeno v případě
řízení scelovacího některé společnosti nebo syndikátu agrárnímu.
V každém departmentu jak komise tak syndikát mohou svěřiti
provádění technických prací jen osobám kvalifikovaným a uvedeným v seznamu techniků· geometru sestaveném prefektem. Každý
technik, hodlající prováděti rekonstrukční práce, musí býti přijat
prefektem. Nedovolí-li prefekt zápis některého interesenta-technika
do seznamu, tento se může odvolati k ministru osvobozených
kraju, který po návrhu komise 5 členné, jím označené, rozhodne.
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Ministr osvobozených krajů vydal k tomuto účelu správní a
technické předpisy a podmínky, podle kterých se zadávají rekonstrukční práce podnikatelům a jak se tito honoruji. Tyto předpisy a podmínky jsou shrnuty v sešitu závazků (O a h i er des
charges). Smlouvy uzavřené s těmito podnikateli jsou stvrzovány
prefektem.
Úřad pro znovuzřízení pozemků a katastru poskytuje ze své
vlastní iniciativy obecni komisi všechny nezbytné doklady, zprávy
a prostředky k provádění technických prací. Intervenuje ohledně
úvěru a při sestavování komisi.
Před utvořením obecní komise neb sestavením syndikátní
společnosti vykonává tento úřad předběžné práce pro vyhledávání
všech dokladů sloužících za základ těmto operacim. Na departmentnim ředitelstTi správy přímých daní vyžádá si po jednom
exempláři a pokud možno originále tě(~hto dokladů:
1. Katastrální atlas: katastrální mapy a plán přehledný
(tableau d'assemblage).
2. Sekční seznam (Etat de section).
3. Katastrální matrice pozemků nezastavěných. Kopie těchto
dokladů jsou také uloženy u starostů obcí, po případě na prefektuře. Tyto doklady úřad pro znovuzřízení pozemku přezkouší a
doplní co nejlépe, po případě nahradí ty, jež zmizely, dalšími
doklady: protokoly o ohraničení území obce, skizami parcel stavšíchse zdanitelnými, generální matricí, starými matricemi katastrálními, spisy o převodu majetkovém, tarifem o odhadu nezastavěných
pozemku z 31. prosince 1908, odhadními listinami a ojedinělými
lístky o odhadu pozemků nezastavěných.
Tyto doklady jsou na departementním ředitelství správy
přímých daní.
Dále pátrá po výtazích převodních spisů vlastnických (v kontrolním Bureau správy přímých daní), po částečných neb úplných
kopiích katastrálních map pro zvláštní potřeby, jež se nacházejí
na ředitelství správy přímých daní, v úřadech společností železničních, v kancelářích veřejné služby stavební, privátních geometrů, ve vojenském zeměpisném ústavě a v ruzných veřejných
i soukromých archivech.
Z těchto dokladů pořídí tento úřad pro obecní komisi neb
syndikát následující doklady a to jen pro území, jež nutno zrekonstruovati:
1. Abecední seznam majitelu.
2. Sekční seznam parcelní a parcelní lístky, udávající
pro každé ka,tastrální číslo na mapě jméno osoby platící dali pozemkovou.
3. Dvě reprodukce map katastrálních, z nichž jedna má jména
domnělých majitelů napsaná tužkou, vyjmutých ze sekčního seznamu parcelního a jednu mapu přehlednou.
Po měsíci uveřejnění výnosu preťektova o sestavení obecni
komise počínají její první operace. Musí se předem rozhodnouti,
zda přejde bezprostředně k vytýčení starých mezí vlastnických,
nebo zda bude žádati o řízení scelovací.
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Rekurs proti rozhodnutí komise obecní možno podati civilnímu
soudu (Tribunal civil) do měsíce po oznámení jejího rozhodnutí.
Komise obecní má za úkol:
1. vyhledati nebo vytyčiti zmizelé hranice majetkové,
2. přiměti vlastníky k výměně pozemků a k scelování
dobrovolnému, jež možno uskutečniti dle okolností.
Může však také sama přistoupiti dle platných předpisů
k řízení scelovacímu. Je proto hlavním orgánem rekonstrukčním
a proto je nutno, aby její členové byli přesně orientováni o svých
povinnostech.
Ve svých předběžných pracích obecní komise neb syndikát
pátrá všemi prostředky, aby obdržené doklady byly co nejspolehlivější, opraví chyby a stanoví polohu pozemků dle stavu
1. srpna 1914.
Za tímto účelem provede revisi katastru - a v případě
řízení scelovacího - zreviduje odhad cen pozemků. Pátrá po skutečném majiteli, neb často majitel zapsaný v matrici katastrální
není již skutečným majitelem a přezkouší proto správnost označení
vlastníků na obdržené katastrální mapě.
Ta označení, jež jsou shledána veskrze správná, napíší se
na mapě inkoustem a sporná označení zůstanou napsána tužkou
za účelem dalšího pátrání u notářů, místních geometrů a různých
veřejných úřadů jak.o v zápisných kancelářích, u úřadu hypotekárního, výběrčího, v kancelářích smírčího soudu (měřické plány
soudní) a u komisí a soudů válečných odškodnění atd.
Komise obecní béře na vědomí reklamace interesentů a
všechny důkazné prostředky během začatých operací. Svolá
interesenty, je-li to užitečno a vyjde s nimi do terénu. Nepřítomní
interesenti jsou tázáni písemně.
Nalezené chyby poznamenají se ve zvláštním seznamu a
udržují se v evidenci. Kdyžje nalezen dostatečný počet potřebných
oprav, vepíší se tyto na katastrální mapu, do sekčního seznamu
parcelního, do abecedního seznamu vlastníků, ale s opatrností,
aby se nevloudila chyba ve jménu vlastníka. Seznam chyb zašle
se úřadu pro znovuzřízení pozemků, aby provedl potřebné opravy.
Komise projde území a určí operační obvod, počítaje s územím, jež je z operací vyloučeno a rozhodne hned o povaze prací,
jež se podniknou. Při tom kontroluje se současně stav mapy
katastrální.
Do obvodu rekonstrukčního se nepojme to území, které bylo
dosud nazýváno pásmem červeným (zone rouge), jež nemožno
zpracovati na ornou půdu, anebo kde náklad na to by byl příliš
veliký. O této půdě jedná zákon o válečných škodách a rozhodují
o ní odhadní komise kantonální a soudy válečných škod, po jichž
úsudku ji přejímá stát. Není-li ničeho známo dosud od těchto
orgánů, pak komise obecní určí dočasně obvod území, jež nutno
vyloučiti z operací dle uvážení odborníka z úřadu agrárních
melioraci.
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Počítá s dalším rozšířením, zlepšením a okrášlením pozemků
stavebních, neh i vyhlédne novou polohu stavenišť. V tomto směru
se radí se službou stavitelskou.
Pro rozřešení, jaké práce nutno podniknouti, zda vytýčení
starých mezí nebo scelování, komise počítá s převrácením půdy
zákopy a granátovými trychtýři, s povahou kultur a s užitím více
méně rolnických prací k dosažení maximálního výtěžku.
Řízení scelovací je účelnější a nutno je co nejvíce propagovati. V případě, že komise obecní se rozhodla pro vytyčení starých mezí, mohou majitelé sami žádati o řízení scelovací, vyhovují-li
zákonitým podmínkám, u departmentní komise, podle jejíhož návrhu prefekt rozhodne.
Aby však vytýčení starého stavu nebylo bez užitku, obecní
komise má se sama starati o iniciativu a žádati scelování, soudí-li,
že obecné mínění je příznivé.
Určené obvody rekonstrukčních území znázorní se na přehledné katastrální mapě, dané obecní komisi k disposicia rozliší se
různými barevnými okraji, dle toho, o jaké práce jde. Ku příkI.
okrai žlutý pro obvod území k rekonstrukci starých hranic, okraj
modrý pro obvod scelovací a okraj slabě červený pro terén, jejž
odkoupí stát.
Zmíním se zde ještě o vytý0ení
obecních
hranic jako
prací předběžných pro vlastní práce vytY'Jovací a scelovaci.
Často je zapotřebí na počátku operací vytýčiti zmize!éhranice
obecní, což se provede jen v těch částech hranic, které jsou pojaty do zony rekonstrukční. Tuto práci provede geometr (člen
komise) za přítomnosti starostů sousedních obcí a po případě místních
majitelů obeznalých s poměry.
K tomuto účelu dá útad pro zno,uzřízení pozemků geometrovi po jednom exempláři katastrálních map sousedních obcí
na pausovacím papíře a protokoly o ohraničeni obcí s příslušnými
skizzami. K zaměření použije geometr měřického stola, na němž
jsou napjaty mapy sousedních obcí tak, aby se hranice obecní
obou map kryly.
Vyjde se od známých a nalezených bodů a rychlým zaměřováním jednoduchými prostředky se najdou po částech příslušné body lomu, jež se označí silnými koliky.
Jsou-li identifikované body velmi řídké pro přesné vytýčení
obecních hranic, tu operater provede polygonální měření, vycházeje od nalezených bodů a postupuje přibližně podél obecní hranice.
Body polygonální se vykolíkují, polygonální tah se propočítá, vynese
se na pausovací papír a graficky upotřebí na katastrální mapě, při
čemž se ztotožní společné body na mapě a polygonálním tahu.
Staré hranice se na to určí zaměřováním od bodů polygonových
na měřickém stole pásmem a hranůlkem.
Jestliže půda byla tak zpřevrácena, že není možno najíti
v blízkosti obecních hranic žádný známý bod, pak se odročí
zjišťování hranic až do provedení topografických prací, jež hudou
popsány později, nutných pro celek rekonstrukční. Tyto práce se provedou polygonálněpřibližně podél hranic obecnícha řeší se počtářsky.
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o znovuvytyčení obecn~ch hranic se sepíše protokol•. podepíše geometrem, starosty a přítomnými znalci.
Résumé. Organisation et fonctionnement du Service de la
Réconstitution Fonciere et du Cadastre et des commissions communales et départementales aux trv.vaux dans les régions dévastées
par les faits de la guerre en France.

Úp~ava studia zeměměřičskébo.
Ing. Jos. Souček.

(Dokončení.)

Naše odborné kruhy po odbyté anketě, v min. školství a národní
osvěty dne 15./XI. Hl22 konané, očekávaly konečné rozhodnutí. Jaké
bylo ale jich zklamání, když se dověděly od svých zástupců, že miniL
sterstvo vyžádalo si novým výnosem zuovu posudky vysokých škol.
Žádaly proto, aby sbor profesorský vysoké školy speciálních nauk
svolal anketu, na které by zvěděly obsah nového výnosu a kde by
znovu tlumočily svá přání a podporovaly snahy sboru profesorského.
Anketa dotyčná odbývala se dne 7. dubna 1923. Za nepHtomného děkana referoval proděkan. Ankety zúčastnili se zástupci
ministerstva financí,triangulační kanceláře, Inženýrské komory,Jednoty
civ. geometrů, Spolku státních měřičských úředníků, zástupci zeměměřičů z vojenského zeměpisného ústavu, zástupci klubu městských
i železničních zeměměřičů, zástupci Spolku čsl. zeměměřičů a Spolku
posluchačů zeměměřičství na vysokém učení technickém v Praze.
Proděkan referoval obšírně o celém stavu otázky úpravy studia
a sdělil i návrh nového programu studijního, jak ho sbor profesorský
vypracoval s ohledem na odstavec 3., výnosu čís. 141.315/22
z 5. února 1923. V tomto programu studijním bylo pamatováno
na všecka dosud pronesená přání odborných korporací.
Rozvrh přednáěek dle ročníků předložený na poradní schůzi
dne 7. dubna 1923:
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Návrh nového programu studijního předkládám pro jeho zajímavost a pak na důkaz toho, že je v něm skutečně pamatováno
na nejširší prohloubení všech odvětví geodesie. Samo sebou Sfr
rozumí, že bude možno v budoucnosti přihlížeti ještě k nov)'m
odvětvím jako k letecké fotogrametrii a jiným.
Všichni účastníci ankety žádali jednomyslně za zrušení dosavad·
ního dvouletého učebného běhu a v náhradu zavedení řádně vy-o
budovaného čtyřletého studia zeměměřičského inženýrství se dvěma
státními zkouškami a právem promočním.
V této anketě vysloveno bylo zárovell přání, aby ministerstvo na příštím odboru nežádalo více týdenních řádných hodin
semestrálních než 30 a v semestrech před I. a II. státni zkouškou
ne vice než 25 hodin t)'dennich. Při tom poukazováno bylo na
tu závažnou okolnost, že na fakultě právnické nežádá se na po-o
sluchačich více než 20 až 25 hodin týdenních.
Zeměměřiči v republice naši musi ovládati mimo češtiny a
slovenštiny ještě jazyky minoritni jako polštinu, ruštinu, němčinu
a maďarštinu. Mají-li svědomitě vykonávati své úkoly a mají-li
za tyto nésti právní důsledky, je nezbytně nutno poskytnouti jim
čas již v době studií k tomu, aby si dle svého příštího působiště.
některý z těchto jazyků osvojili. I na tuto okolnost bylo na anketě
poukázáno.
Domnívali jsme se, že v:ážné rozřešení otázky úpravy studia.
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do nového studijního roku teď již nastati musí, leč nestalo se zase
nic a studijni rok 1923~1924zahájen
tedy bez úpravy ..
Ke konci svých zpráv sděluji ještě následující: Na sjezdu
čsl. inženýru a architektu v Plzni r. 1922 vyzval předseda prof.
dr. Klir zeměměřiče, aby hojně přistupovali ke spolku čsl. inženýru a architektu, že tam budou vitáni. Na doporučení profesoru
brněnské techniky, inž. Rysky a inž. Šimka, čile přistupovali
brněnšti zeměměřiči do brněnského odboru jmenovaného spolku a
utvořili tam zeměměřičskou skupinu. Brněnští členové rozvinuli
agitaci a na valné hromadě spolku čsl. zeměměřiěU v Praze, vyzvali kolegy, aby následovali jich přikladu. '1'0 se také stalo a
brzy utvořena byla skupina zeměměřičská i v Praze a připravena
i v Bratislavě. Skupiny pražská a brněnská byly hned po svém
utvoření a Ujltavení náležitě uvítány podivným usnesenim ústředi.
Min is ters t v o šk o1s tví a národni osvěty zaslalo totiž
spolku čsl. inženýru a architektu svuj návrh na úpravu studia
zeměměřičského k p o s u d k u. Ústředi spolku vyžádalo si posudky
odboru a zpracováni posudku těchto pro ministerstvo školství a
národní osvěty svěřilo min. tajemnikovi Ing. Vrb ov i. S t a los e
tedy, že ministerský
referent
v otázce reformy
studia
zeměměřičského
zpracoval
posudek
sám sobě o svém
n á vrh u. A jak zpracoval!
Ústředí spolku čsl. inženýru. a architektů ve schůzi představenstva, konané dne 28. března 1923, zprávu inž. Vrby schválilo
a zaslalo ji s nadpisem "Stanovisko
spolku čsl. inž. a arch."
všem svým odborum v republice, aby je schválily. Doslovný text
"Stanoviska" byl uveřejněn v č. 7. 1923 "Zeměměřičského Věstniku" str. 106----108 a upozorňujeme proto kolegy, by jej v souvislosti s celou touto stati znovu pročetli.
Bylo by snadno psáti ke "Stanovisku" satiru, leč záležitost
je přiliš vážná.
Hned prvý odstavec "Stanoviska" křičí! Uznávám, že pan
Ing. Vrba má právo říci z jednání v ministerstvu co chce, ale
má zajisté povinnost řici to jasně. Zástupci zeměměřiču schválili
2281/2 hodin směrných,
z nichž je 9 hodin doporučených, tedy
celkem 2191/2 hodin směrných
z přednášek
a cvičení,
z nichž musí posluchač skládati
zkoušky.
Z toho činí Ing.
Vrba svuj čistě o s o b n í závěr, že lze studium skončiti v šesti
semestrech. Podotýkám, že na poradě se ani nejednalo,
ani
nehlasovalo
o počtu semestrů.
Rovněž nikomu z přitomnj'ch
nenapadlo jednati o kategorii
A státních
zaměstnancu.
Proč posledni spojuje Ing. Vrba v prvém odstavci, ví zajisté jen sám.
Počet směrný je míněn jako minimální
a odchylky se
připouštěji dl e ind i vi d uelníc h po m ěru p fisl u š n é vysoké
š k o 1y i co do hodin i co do seskupení. To dosvědčuje nejen ministerský výnos z 5. února 1923 (třeti odstavec), nýbrž i jednáni
poradni komise, poněvadž nejsou ani dvě profesury o stejném počtu
hodin pro týž předmět. Taková "uniforma" nesnáší se také s charakterem vysokých škol.
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Otázku pol.ltuhodin osvětlil iuž. F. Paštajasně a výstižně
pfed krátkýn\ ,~asem,:re večel'níku ,,;NárodliichListů"
z-e,'dne
t1;dllbq~ 192p...
_
PtoidalBíiúv/;l.hu Y~l!llěmedn:en sm-ěrnÝ';,,,nedotknutelný",
poč.et hodin:.;Ing. ~Vrh'y.av~tfllledeIlIúzaměstnánLprůmětného
i'ltl:l4etitl\,pXi.':.šeatil"emestrovém·studiu" ze. 219'5:!6,"+-;3&6 "hodin
s~:mef$~ll4lilich
4ydri:ě,<~ili 36.-6 h-odřn.týdně; předmišek.a cvičení.
ze,.k~ých:Íll:U&Íakláda.ti ,tkoušky, K tomu připočtěme jen půl
hodiny přípravy pr<>'katdou hodinu přednáško vou a rýs<>vací,tedy
36'6: 2 = 18'3 ,hodintýdemiích,
Z toho je', celkem 36'0
18'~3-= 1'>4-9 hodin týdenních povinného ~aměstnání, to jest n'l hodin denních, čili od 7 hodin ráno
do' -1.2hodina 'od 14 hodiu do 181/2 hodiny večerní povinného
zaměstnání. Kdy má·' opakovati ke zkouškám prospěchovým a ke
státním? Od studenta. Zádá se, aby poslouchal speciální, doporučovanépřednašky na technice a mimo to osvojení jazyka minorit
národnostníeha kone<:ně znalost některého jazyka světového. Žádá
se též, aby sled.Qval odbornou literaturu a čaSopisy v technické
knihovně. Kdy to jná všecko dělati, .bydli-li někde na předměstí?
Kdy má věnQvatichvíli k zušlechtění ducha četbou, zpěvem, hudbou,
.kreslením? Kdy má pěstovati tělocvik nebo sport? Kdy má přemýšleti o svém životě vůbec? *)
Takový návrh předkládá technik - ministerský referent a žádá, aby to opět technikové schválili!
.
Ve druhém odstavci návrhu konečného doporučuje inž. Vrba
něco tak zastaralého, že s úžasem se člověk ptá, jak mohlo být
i toto přijato; T:říleté studium pro zeměměřiče a kulturní techniky
přece bylo na technikách a bylo zrušeno. S t a v u c i v i 1n í c h
techniků
zeměměřičů
"Stanovisko"
vůbec nezná!
"Stanovisko" je kulturním dokumentem a každý zeměměřič
by si měl je denně pročítati. aby pochopil jak o významu zeměměřičství soudí ministerský referent-technik. Je neuvěřitelno, že
technikové mohli toto stanovisko podepsat a rozeslat do světa!
Bude dobře pro budoucnost zanésti jména členů představenstva
SpolkučsI. inž. a arch. do památníku příznivců vzdělání zeměměřičského.
Přes _toto málo laskavé uvítání bylo třeba chopiti se ihned
práce. Skupina zeměměřičská při spolku inženýrů a architektů
v Praze vypracovala návrh zprávy a rozeslala tuto všem odborům
S. 1. A., aby dle zásad těch mohly upraviti nová svá dobrozdání a

+

,
*) Pozn. redakce.
- Z těchto suchých čísel a úvah vidno, že za šest
semestrů nebude
studium zdoláno a podaří se to snad jen výminečně
nejnadanějším a nejpilnějším posluchačům. Kolik jieh bude, pozdě by ukázala
statistika. Veliká většina byla by nucena přidávati
semestry! Ale nebudou
čítány, a i tento zeměměřič byl by opět jen ••šestisemestrový",
a stavěn
v druhé řadě za techniky ostatními!
Dále jest přece jisto. že žádná porada nikdy nevyslovila názor o postačitelnosti šesti semestrů! Pro vyučovací správu má býti docela lhostejno.
v kolika
semestrech
se studium absolvuje, poněvadž jednou ustanovená
osnova nebude státi nikdy více, nf jc rozdělena. na šest či na osm somestru,
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doprovodila návrh dopisy. Rovněž i skupina zeměměřič&ká v Brnll
zaslala ústředi S. 1. A. své .vyjádření.
Zásluhou zeměměřičů zaměstnaných při státních drahách a
zúčastnivšichse letošního sjezdu S. I. A. v Košicich, schválena
resoluce o ú.pravě studia "ZeIhěměřičského v následujícim zněni:
Resoluce.
•ZBill1ěměřřčská' 'zájm.ovásk'Ulplna pojed!lla,la u,přílezitosti
nI. valného 'sjezd/u S. 1. A. na s'chůzi 'V Košidch
o rozoŠÍření st.udia zelli'ěměřiču
a navr.huje, aby S. 1. A. ze všech s.fl '!)o(llpOl1'ovxlsnahy o rozšíření
studia:
.L S rozšířením ,studia. souhlasí odbor Hradec Král., Pardubíce,
Bole:sb.v, Praha (s výhradou), BratIslava
(s 'vý,hradou), Bmo a Košíce.
Proti pouze Olomouc.
.'
2. OtáJzku proM,oubení Is,tudiazeměměříičského
s,hledávápracoV'ní
skwpina nutnou
aoďůvodněnou
Il'QIzvojem věd teCJlmiekých, }aikož
i snahou, aby vys'oké .š.koly i!l'a1\í republiky .. nemohou-li býti vZOJ.'8m
'cizině jako kdysi bývaly. aby byly a'Slpoň ret vý,ši doby, a.by jejich
absolventi byli úplně teoreticky
vzdělání a mohli se odvážiti světové
'Sooutěže. Uvážíme-lí,
že již před válkou světovou
mělo Rusk'o osmísemestrové
stwdium 'z€llIlěměřičské na Koostan1JinovSikém
institutě
v Moskvě, že na te0hnice v Záhřebě je po p,řevrllitu z,a"ooeno osmisemestrové studium 'zeměměřHSské, dále že na, technioce v Cwrychu rozšířeno bylo diosa'V'wd1nísedmLsemes,-trové studium na osmisemestrové
-stJlldium zeměměřičského
inženýrství,
nemůžeme iinak, neŽ dopm-učiti
též v naší repulhlice ú'Pravu studia zeměměřičského
na osm semestrň.
Pra,covnískupina.
vitá m'oto 'PříIe~itOlSt. že mŮoŽe syým hlll-seID
'p{)dJporovati snlahy za Iprohlo'lllbení mladšího, dosud neúplně vY'P,raveného studia zeměměřičs'kélho na vysokých
školách tec,hnickfch.
SO'1.IIhIwsí
,se snahwmi,abystudium
toto shrnovalo v.šecky odbory
p,ralCÍ vyměřov3icich v org-an;ckf celek', ježto tím bude doslaženo za
jisté pokroku v geoďesH, obdobně j'ako v jiných ,oborech technické
prá.ce vědecké..
.
Podil),cl1'ui,enávrh, aby do studia tohoto zařruzenybvly
encyklo,
pedJi0ké 'P'ředTI:~1\kytěch oborů. s nimi,ž je geometr ve styku, ja.ko les·
nidví a zemp,n.ěIsrtví. neho n'ro něž l[)ol1a.cui,e
při me'l,nfko'Vá.ní. ;při vý.
kíUPU
nozemků lap~j p,rovádění ,k'nit.OVllího pod'M1ku jako mo Ipráce
,silniční. ~.elezn1čnL vodní i nozemní. Pokládáme
tyt,o encykloroedickB
předná,:o;I,y za nezbytně nutné neienz důvodu uvcdenýcb. nvbrž i nrroto.
aby udržena hyla nutná ,s,ouvislosta
poehopení
meZcÍ jednotlivými
.odb()lfY teClhnickými .
. Žá,dá. aiby',nři úP,ravě tý(lenního 'po&u haf1;nneibylo ž:ídá'110 více.
než 30 hoclin tý,dennkhs'€IIII€IS,trálnich
a s ohledem na 'p.Jl'nravll ke
státní zkouš'ce ve čtvrtém a osmém ·semestru ne ví'cenež
21') hodin
tý,denních ,semest.rálníe'h. Tento počet je,st ,odůvodněn jedna,k tím, že
je to nový odbOll', dále tím, 'že v prog"I'amu ministe,rs,tvemnavrženém
jsou zařazeny 'j)oU'zelP'ředmě,ty, z nichž musí 'p'o'8,luchač siklád,ati zkoušky
huď ,p,ro,sp,ěcihové neh 'státni.
Tento nižŠiÍ 'p,očet hodin je také nutný z ohledů na. mimořádné
poměry jazykové v naší repubHce, aby zbylo' čaSou 'TJIl'O ,studium jazyka.slovens,kéhoa
k tomu, aby si IPosluchač o,svoji.ti mohl ja,zykyná,l1odnostnich menšin, .ialw .iruzyk rusinský, poIský,. maďarský a,něinecký.
Be'z jazykové znalosti je nemožná 'činnost zeměměřiče. :poněvad~ ~lllmohl by své úkoly 'Podle zákornů řádně konati vz:hledem na právní
důsledky z jeho úk'onů 'p,lynoucí.
P.ornwbné propra,CQiváni 'předmětůioo.čtu
llodin nutno ,:vě,řiti
Siborům p.rofesorským,
aby hyly řešeny podle poměru sil učitelských,
docentskýcih
i 'profe'&ors.kých. ktt'f{~ jsou na jednotlivých
školá.ch
r07.Jllanité.
'
Doporučuje
wzšiřenÍ tohoto ;;tudiJa i z tohodúv:od·u.
že jest.
nutno, ah;v ,maJ!iy ka.ta,strální vyhovovaly
i jiným účelí1m ne'žpro jaké
c
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byly zřízeny, totiž účelfun inžený,rským a je,s,t tedy nutno, a;by je vypracoval te<lhniikrovnocenný ostatním odhorům technickým.
V K o š i c íc h 21. července 1923.
Zeměměři,čská
zájmová
Iflikupina
III. valného
I'ljezdu S. 1. A.

O výsledku resoluce nemohu podati dosud zprávu. V takovém
stavu je tedy otázka úpravy a prohloubeni studia zeměměřičského
na začátku studijního roku 1923-24.
Nezbývá, než znovu a vytrvale domáhati se úpravy této.
Všichni zeměměřiči musí pracovati ve svých politických stranách
a žádati, aby poslanci intervencemi a poukazem na význam
zeměměřiče žádali úpravu studia. Je potřebno by býli též upozorňováni na resoluci, kterou státně ztizenecký a finančni výbor
Národniho shromážděni, (čislo tisku 2737/1921) usnesl o nutnosti
zřizeni řádného odboru' zeměměřického již v r. 1921/22. (Viz Z. V.
čis. 1921 str. 83). Tím bylo dostatečně dokumentováno, že kruhy
zákonodárné,
citíce zodpovědnost z vývoje hospodářsko-technických poměrů, dávno ve věci reformy zeměměřičského studia
svůj názor projevily.
V historických zemich v Cechách, na Moravě a ve Slezsku
je zásluhou naš{ch svědomitých evidenčních zeměměřičů tak spořádaný stav operatů katastrálních i pozemkových, jakými se nemůže,
mimo Rakouska, pochlubiti žádný jiný stát středoevropský.
Bez katastrálnich
map nejsou knihy pozemkové, bez
pozemkových
knih nebude hypotekárniho
úvěru
pro
usedlosti ani na Slovensku ani v Podkarpatské Rusi!
v

Resumé. L'auteur a groupé dans son traité de la réforme
de l'étude des géometres leurs travaux et leurs efi'orts tendant
a l'approfondissement de leur étude encore en Autriche-Hongrie
et maintenant en république tchécoslovaque.
Le corps enseignant de I'Ecole polytechnique tcheque des
Etats du royaume de Boheme avait proposé en 1870 l'établissement
de la séction géodésique pour l'étude des géometres dont la durée
devait etre de 4 ans.
Apres l'établissement du Service technique du Cadastre foncier
conformément a la loi du 23 mai 1883 commenyait se révéler le
manque des géometres bien instruits et qualifiés pour le service
technique. Ce manque devenait encore plus sensible pour les travaux cadastraux suivant la nouvelle instruction polygonale et surtout
pour les mesurages urbains. Le ministere des finances demandat
en cette raison pour qu'il [Ut établie une séction spéciale pour la
formation des géometres et dont la durée de l'étude serait de 2 ans,
afin d'en faire sortir le personel qualifié pour le service technique
du cadastre et laquelle fut établie en 1896 a tous les écoles polytechniques.
Les géometres aux services cadastraux reconnaissaient bien
clairement les défauts de leur étude et c'est pourquoi ils demandaient toujours a leurs assemblées la réorganisation de leur étude
au ministere pour l'instructions publiques. Enfin en 1910 ce ministere
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a Vienne en Autriche-Hongrie fit savoir qu'on procédait aux travaux
préparatifs pour la réorganisation de l'étude des géometres.
L'Dnion des géometres tch8ques, fondé en 1913 commen9ait
son activité en demandant de nouveau en 1J14 la réforme de leur
étude a tous les écoles polytechniques.
Apres la guerre mondiale en 1918 cet Dnion des géometres
en colaborant avec les autres sociétés interessées renouvelat les
efforts pour la réorganisation de l'étude et parvint a ce que les
professeurs des écoles polytechniques tcheques de Prague et de Brno
proposerent au ministere pour l'instruction publiques en 1919 111
réorganisation de 1'étude des géometres dont la durée serait de 4 ans
au lieu de 2 ans. Oe ministere convoquat a une enquete en 1920
tous les corporation interessées qui se sont prononcéespour l'étude
de 4 allS. En 1921 ce ministere convoquat une nouvelle enquete
spéciale et limitée dont la suite était l'enquete pléniere le 15 novembre 1922.
Au commencement de l'année scolaire 1923-1924
aucune
décision de ce ministere ne fUt pas connue et l'affaire restait ellcore
indécise.

,

Zp~ávy lite~á~ní.
Recense.
Pro f. Dr. Ing. E dl u a r d Dole žal:
Fiinfstelli~e logarithmisclitrigonometrische
Tafeln. V1deň 1922, L. W. Seidel u. Sobn, 140 stran.
V předmluvě poulullzuje věhla'sný auto,r na důležit,ost logarithmú
pro pmktkkého
počtáře a upozorňuje, nač bylo ,dbáno 'v zevni úpra.vě.
aby bylo docíIerno snadm.é p'řehlednosti a čeleno chyhám přip,oužívání.
Vytčené poiiadavky plllk SIPilňujevdal,šíms
k v ě 1H, tlakže movno tvrditi.
že ipředložené dHo jest zceb dokonalé. Co do 'zevní úpravy, hlavně pokud:
jde o tisk, sotva nwjde konkuroorta.
Totéž Ipkttí také i o vnitřním obsahu. Vše s delikátním wzmys,lem.
a ,cílevědomě ser'aděno, pečliově Ipll"OprncolváIIl.o.
Celá práce pmzra.zuje
každým místem zkušeného učiteIe a VY'Pr3JcOiVanéhoodbornika, který ví,
čeho tře,ba pro vytknutý úče,l, jemuž t~bulky mají sloužiti.
V úvodu podámo vysvětlení logarithmll,ceIá
jejioh theorie a praxe
a dotknuta též 'pd'e-SiIJ.ost
tabruleik logarithmických. Potom následuje popis
a vysvěotlení v,šech dalšícih tabruJ.ek a ukáJzky, jak pd'ehledně uspořádati
prootické 'VýipOIČty.
TabuJkysamy
počínají 'pětimi,stnými mantisami čfsel zvláštních
od 1 do 10.000 v ohvyklém uspořádánÍ.
Druhou
část vyplňují
deka.dioké
logarith!l1ly goniometrický,ch
funkCÍ, u&pořádalné Ipro různé intervaly. Tak pro funkce úhlů 00 jednoho,
'stupně vol-en interval jednéV1teřiny,od
1 odo 6 o iJnterval 10" a pak
interval 1 '. Tedy; uspořáJdáni velmi účeJ.né, zvláště pro předMžné výpočty geodetické.
V čálstis intell",valem l' j,&OUopravy ,pro &Jkundy upraveny tak, že
předcházejí opravy pro desítky a paK :pro jednotkyookund.
To je rovněž,
praktiCikázměna
oproti dOSlllvadním zvyk.loilltem.
V části tře,ti js,ou sestaveny 'P'řirozené hodnoty fumkcí v int·ervaleeh od 10 ik 10 mim.utáma ;to pro ka.ždou funkci vs a m.Q s ta t n é
tabuke, ,takže bylo možno připojiti rovněž tah u 1k y .op r a v.
V části čtvrté následují délky ohloukůa
plochy výs,eků kru)lOvýdl v jedn,otlivé k:m~nj.éi pro- illlte,rvaly 10, pak délky tětiv a vrcho-lových výšek oblouků.
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Konečně poslední tabulk~ (pá-tá) zahírá čtverce všech čísel od 1
,10 1000.
V ,dodi!Ltkuses,taveny nejprv mathematické V1:lJorce
tabulky úrokové,
úročitc.lůa
,tahu!lka úmrtnosti pO'dle SUSiElmileh-B8iuman.na,'pak upraven
přehled: v,zorců 'z goniometrie a trigonometrie rovirnné i sférické. Zá-roveň
připojena řešení všech 'P'řip'adůt,rojúhelníků. Dále nlÍJs~ooujíaSitronomieké
:t geodetické Jwnstanty, jako data o prvcích s'OUlStavy'Elluneční, ,z,vláště
o zemi, k;onstamty fysikální a ,chewcrké. N'amátrkou jmenujeme: koe,fidenty ,roztažitelnos,ti, hody tání a 'vallU, údaje rychlostí,wbs,olutní vý,šky
a střední baromekické .Eltavy,z,rycl1leni tiže a délky sekundového kyva,dla., údaje o mírách a vahách. Celé dílko UIZ'avirásl1OW1ávacítabulka
mE'nová.
J,ak v úv'odu bylo poznamenáno, jde o pa-áci vZ:ÍJCnécemy, vy.pravenou sobvvláštní ·p€člivo'Sltí.Geodetic:ké praxi vyhovuje v kwždé příčině
znamenitě a pr.oto je doporučujeme pozornost,i pp. kolegů. Z našich
tabulek mohou ,soutěžiti 's prací p'rof. Doležala toliko původní Val o ue h o v Y tahulky pětimíS'tné .pro sta·ré dělení.
Pl'Of. Dr. Ti c h ý.
Přehled činnOSti za prvé pětiletí Československé republiky. Vydalo
ministerstv,o veřejnýc,h poraeí k oslavě 'pátého vý1'Oči 28. října jako 8la.vllostní publika.ci. Publika.ce podává na 141 te'xt()Vý.ch s,traná-oh a na
1100br3lZový·oh ta,bulkách výsledky vykonané ipríÍice ve vše·ch oborech
technických. Zejm(~na js,ou tu uvedeny stavby provede'né k zmírněni byt,ové
l~ouze, ,stavhy úřednioh budov. úrp.mvy a &plavnění řek, výstavba .silnic
a nl,Ostů. Výstižně je vylíčeno, jak hy~a zajištěna hornicKá těžba a jak
llyly 'vybaveny státní hornické a. hutnic'ké 'J}o:dniky.
Nálz·orně ji'lo'Upředvedeny ~áJcesměřujicí
k soustavné. elektrisaci.
Kromě zi'I1~ografií z gl'a,fickéhozávodu štencovaobsahuje
puhlikace
vyohmzeni mostů, hudov, vodních s'taveb ;provedená tis,kem z hloubky
grafickým závodem "DnH" v Praz.e, dále pak ba,revnou rClpI'odukci S'tát]1kh naftový·ch ,dolil ve Gbelech 'Podle obrazu V. Kreihicha. Kniha je
opatřena uměle,ckou obálkou 'Podle ná'V'Thu'P~of. Bendy a lze ji objednati
u hOElpodáJřského úřadu miilŮste'I'S'tvaveřejných :pr:vcí v Pra"ze-Smíchově,
Preslova 6. Cena hrožÚ'vaného 'Výtisku jest 75 Kč, pro státní úředníky
50 Kč.
Z četných kapitol zaujmou kruhy zemčmčl-ičské ony partie, jež se
vztahuji zvI:íště k nai<í činnosti:
1. V úřadech mín. vel'. prací je (při 608 místech inženýrsk)'ch) systemisováno pouze deset míst ID ěřických
úředníka a to dvě v Čechách. šest
na Slovensku a dvě v Podkarp. Rusi. S podivnými pocity čteme dotyčné
tabulky, uvážíme-li, že rozšíření personálu zeměměřičského žádá si vzrastající
agenda technických odděleni zemských správ politických (hlavně v oboru
vodohospodářském a stavbě měst, při ohraničování státu atd.). Na Moravě
a ve Slezsku ,,{\,bec není pro zeměměřiěe žádné místo systemisováno.
2. Přehledně podaná zpráva o stá tní re gu I a č ní kom is i v Pr a z e
f' řadou
reprodukcí význačných projektu na úpravu jednotlivých úseka
Velké Prahy neuvádí, že by snahy zeměměřič!'l o její rozšíření () člena geodeta-odborníka byly respektovány.
(V reg. komisi pro Brno jsou geodeti
7:astouneni.)
3. Kapitola .Zemčměl-ičství"
načrtává zájem M. V. P. o soustIedění veškerého vyměřování pod jeho vedením. čemuž dán výraz příslušnými
návrby zákona v roku 1919 a 1921. Prvý byl vzat 7: pořadu jednání Nár.
shromáždění z .finančních důvoďfl" a druhý stihl týž osud, když jej vlád3
odvolala v dopravně-technickém výboru této instituce zákonodárné. Z celého
velkorysého plánu mohlo organisovati ministerstvo dosud jen službu nivelační při odboru III. b) a provedlo přesnou nivelaci v délce 932 km a revisi
výškových značek; nově usazeno 2000 značek.
Dobr:i viUe M. V. P., sledující docíliti úspor financních a zavedení
sjednocuiícího systému ve státní akce vyměřovaeí, narazila na překážky,
jež stavěly různé resorty, "bez ohledu na celostátní vyznam proponované
reformy.
4. Stať •Hra nic e stá t u čs." podává výsledky dosažené při určení,
Qs,í.dování a zaměření státních hranic nových na HluCínsku, Ratiboi-sku.
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Hlubčicku, proti Rakousku, Polsku, Maďarsku, Německu a Rumunsku,
jakož i při obnově zem-kých (nyní i státních) hranic proti Německu a
Haliči. Definitivně skončeny práce delimitační na Hlučínsku, Ratibořsku,
Hlubčicku a Rakousk.u (v délce asi 657 km). Ostatní nové hranice, pokud
zde mírové smlouvy jsou definitivně dojednány, se zaměřují. Délka těchto
státních hranic činí asi 1928 km (čítaje v to i hranice haličské). DosRvadní
výlohy obnášejí asi 25 mil. Kč.
Valný rodíl této úspěšné činnosti možno jistě připsat výkonům
čs. zeměměřiču. Bylo by si jen přáti, by poměry služebni i hmotné se jim
zlepšily a tak odpadly stesky kolegii při delimitaci přidělených.
Nejnov(,jší tato publikace M. V. P. je vzácným dokladem výkonnosti
vše ch čs. technikli. Pi-išla včas, aby posílila vědomí jejich a utvrdila
snahy po docílení patřičného vlivu na vedení technicko-hospodářsk)'ch z}í·
ležitostí státu československého. Vypravena je - ač v kratičké době péčí Ing. G.Hermanna
skutečně pěkně. Mírná cena knihy ať přispěje
k jejímu rozšíření i v řadách zeměměřič Ii.
Ing. J. Růžička.
L. Cam b 'on, lngénieur- 'I1opogra/phe, Cherfdu Service de la Réconstitutioo fonciěre et du Oad3Jstre ,de 1'0100: Le calcule de la triangu1ation
par la methode des ingénieurs hydrographes
ou par le point approché.
Beauva1s, 1923.
Kniha -obsahuje způsob grafického vyrovnání s,ouřadnic bodů mothodou rpřibližného hodu v trigonometric!kých ,sitic,h, Ul'Čooým protínáním
vpřeD, z'pět, kombinovaným proHnánim i při excentrickém měření úhlů .
.Jako ukázky j.sou připojeny nutné předběžné výpočty a obrazce vyrovuárií
grafického, kromě odvození 'základních vzorců. Dále úvahy '0 volbě trigonome-trických ,sítí a jic,h orientování. Kniha je ,se'stavena dle a,utorových
přednášek na ,škole ke vzdělánízeměměřIčU v Compiégne ve FrancH.
POltužák.
Nové knihy.
Knihovna SpiSU mathematických
a fysikálních.
Náklad Jednoty
čsl. maúhematikůa
fy,siků v Pmze, 192,3.
Svazek 8.: Dr. B. By d Ž o IV B k ý, Úvod do analytické geome.t,rif'.
Svazek 9. : Dr. L á B k a - nr. Hru š -ka,Počet graficky a grafickomechani~ký.
•
Svazek 10: Dr. Dusl: Uvod do vekiorového počtu.
Ceny dOS'lldrneurčeny. Recensi přineseme <příště.
T.
Dr. K. Weigel:
Rachunek wyrównawczy. (Počet vyrovnávací.) Lwów-Warszawa 1920.
Prof. Dr. AI. Ti c h ý: Praktická geometrie hospodářská (základy měření
polního) 2. vydání, Praha 1924. Dnie, cena 30 Kč
Památník třetího Valněho sjezdu čs. inž. a arch. Cena 30 Kč. Vydal
Bpolek čs. inž. a arch., Praha II, Bredovského.
Odborná pojednání

v časopisech.

Zprávy veřejné služby technické 1923:
Čís. 18. Ing. Fierlinger:
Mezinárodní konference o stavbě měs~ a
výstav~ stavby měst v Gotehvorku.
Cís. 20. Prof. Dr. J os. S pač e k: ProutkaH v Americe a u nás.
Čís. 28. vydané na osla~u 28. října: Ing. G. Hermann:Technická
práce v Rrvém pětiletí státu Cs.
.
l'yž: Návrh čs. řádu pro silnicové mosty.
. .
Cís.29. Pokračování:
Návrh čs. řádu pro silnicové mosty.
Prof. Jan Šrůtek:
Úhloměrné kružítko a jeho použití v technické
praksi. (Zajímavé užití kružítka opatřeného zrcátky pro měření úhlů horizontálních a vertikálních.)

Casopis čs. inženýrů (technický obzor) 1923:
<)ís.16. Ing. Dr . .Jos. Zelený:
Délka drenážních trubek.
Cís.IT. Ing. Jan Rosík:O
leteckém mapování. (Popsány komory
~letecké užívané v čs. armádě a polní práce. Dále zmíněny pokusy s leteckým
zaměřením Váhu v měHtku. 1: 10.000 a náklady s tím spojené.)
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Čís. 18. Ing. J os. Č ap e k: Kriterium přípustného zakřivení železničních oblouků.
prof. Dr. AI. '1'i c h ý: Katastrální instrukce polská.
Cís. 19. Týž: Pokračování
článku: Katastrální instl'ukce polská.
(Vylíčen obsah nové instrukce polské vyšlé r. 1920 za hlavní spolupráce
Dra K. Weigla a Ing. Tadeusze Nickielskiho a oceněny její přednosti
a nedostatky.)
Lesnická práce .923:
Čís. 9. Ing. Jos. Růžička:
O leteckém fotovyměřování.
Věstník inženýrské komory .923:
Čís. 19' Arch. Jos. Chochol:
Projekt novostavby domu Inženýrské
komory:,pro Cs. r.
Cis. 20. Kbč.: Osamostatnění civilního technika.
4rch. Friedrich Paulsen:
Ein nenes deutsches Siedlungsgesetz.
Cís.21. Dokončení článků z čís. 20.
Journal des Géometres-Experts Fran~ais .923:
Čís. 28. M. Penet:
Lotissement et plans des villes. - L. Hegg:
Hénéralités sur le Cadastre frau<;ais.. - M. Dan gel' et Mo n t I' e ul: Divisiou dp..;~surfaces par les facteurs géodésiques.
Cís. 30. R. Danger:
Sur les plans des vmes. - J. Balteusperger:
Conseryation nu Cadastl'e en Suisse. - Mo n t r e ul: Di vision des surfaces.
Cís.31. P. Jan' e: Triangulation. (Výňatek z knihy Cours de géodésie.) - P. B O u r g o in: Les Plans ďalignement dans les Régions libérées.
- M. ~ o ber t: Le line foncier en AIsaee-Lorraine.
Cís. 32. R Dan gel': Installation des terrain de sports. - T)'ž; Plan",
de villes. - O. Messerly:
Le cadastre sous les pharaons .. - Gugenheim:
Divisiovn des surfaces.
.
Cís.33. M. Pe ltie r: Rapport de la commission du Tarif. (Referováno
je o činnosti francouzských zeměměřičů-expertů ve věci nového tarifu a
připojen příklad. Důležité pro civilní geometry.)
M. Danger:
Étude relative au project de loi .. , sur les plans de
villes. (Referát o stanovisku zemčmčHčiI k novému doplnění zákona o upnlvovacích plánech městských.)
P. L e h o ux: Aper<;u sur lesméthodes nouvelles ne photogramétrie.
(Podána zpráva o pokrocích letecké fotogrametrie ve Francii za úě.elem
pořízení plánu velkých mčřítek ze vzdušných snímků.)
Čís. 34. A. Terme a Pierre
Jean: Cadastre et Photoaérienne. {Dva
články různých autorů, kteří po stránce zemčmčřičské a finanční rozepisují
se o užiti letecké fotogrametrii pro účely měření katastrálního ve Francii.)
Fernand Dan g e r: Le bornage. (.Jedná o dokumentech, jež třeba
míti na z1'eteli při sádov:íní.)
René Danger:
L'urbanisme a Strassbourg. (Popisuje výstavu regulačních, plánů a nepříznivě kritisuje české výstavni exempláře.)
Cis.35. L. E. Dangel:
Géographie physique.
M. M a i 11 a r d: Sur les lotissements.
:p: de T i s s o t: Les agrimensores, ingénieurs du cadastre.
Cís. 36. l' a u li: Le renouvellement du plan de la ville cle Strassbourg.
Ch. L a 11e m a n d: Le ni vellement général ne la France de 1912 a 1921.
Montreul:
Calculdes surfaces.
Rů.
v

Zeitschrift fi.ir Vermessungswesen

.923 (řfšskoněmecký):

Čís 17. a 18.: Hanert:
Úber
den EinfluB
von Positionswinkelfehlern
auť die Koordinaten
des Standpunktes
uud
auf deren Entfernungen
von den dréi l<'ixpunkten
beim rii u mlíc hen R ii c k w ii.rtse i nsc h nitt e.
Vedletheoriepodává
autor i postup pru praktické
zužitkovfÍl1t
v letecké fotogrametl'ii, ze kterého jest patrně postupně přibližovací
stanovení :prostorového jehlanu, v jehož vrcholu se nalézá střed objektivu
komory ph snímku.
Klíngatsch:
Úber Orientierung
photographischer
Anfnahmen aus Sonnenbildern.
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Tý z: Ub er einen
S o nderfall
des Zweih o henpr o blems.
První práce mohla by míti nějaký praktický
význam v letecké
fotogrametrii, druhá podává cenný příspěvek
pro stanovování
zeměpisných šířek.
Lindenstruth:
Das hessische
Kataster,
seine Beziehung
zum Grund buch
und ZUl' Rech tspre ch ung in Grund s tii cks8 t r e it i g K e i ten.
Tato práce jest rovněž cenným příspěvkem k praktickému použití
katastr.~lních map.
Cís.19. a 20. Hammer:
In den Winkelgittern
in der Photograp h ic.
Upotřebení fotogrametrického
principu v projekci map metodou
gnomonickou (střed prvjekce ve středu země).
Ho lIdu bler: D ie Grunds tiicks ci n w ertung
im FI Ul' bereinigungsverfahren.
Probrány rllzné zpfLsoby a metody odhadu pozemki't.
KOJ,lschiitter:
Auszug
aus den Ergebnissen
der Tagung
des Beiratesfiir
das Vermessungswesen
am3.und
4. Mai 1923
in KasseI.
Obsahuje výsledky jednání o je dno t n é m zpracování zemských sítí
ve státech Nemecka.

Osterreichlsche
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1923:

Čís. 2. P l' of e Id: D ie Schni t t me t hod e. (DokončenL)
:Práce důkladná i pozoJ·uhodná. Bude ji však doplniti návrhem na
nejvhodnější
stanovení
ploch.
Liidemann:
Grundlagen
fiir
einen
Voranschlag
der
inneren
Genaigkeit
bei derWinkelmessung
bei Theodoliten
mit Ablesung
durch
Nonien-,
8trichund Skalenmikroskope.
Podává výsledky pozorování, hlavně pokud jde o stl-edni chybu
v odečít i váni, vedle bežn)'ch dat dOLčené konstl ukce stl'0joyé asi pro šest
různých strojů fy HiJdebrandovy. Z dat zÍiSikaných j,ue najeV'o, který stroj
by nejlépe vyhovoval žádoucí rpd'e'snosti v mčité !potřebě. Vyslovuje se
dále, aby theodolity n Q n io v é byly konslt:ruováJlly j3llm l' e p e ti ční,
kde2to theodQlity 's o dh a dní mim i k l' O s k o P y ;;tupn ico vý mi,
aby byly hotoveny toliko s POSQ u v a cím 1i m b e m.
Čís-. 3. G a 11e: N ach l' uff ti l' G e h e i m l' a t L. K l' ti g e r.
Známý pr3lcovnik v k'onformním iPmmítáJní prof. Dr. Jam Bednch
Lou~s Krtiger
zemřel rnáhJe 1. června t. r. ve 81vém rodišti Herne
v HannoV'ersku, jlsa srtár 66 let. Byl synem zámečníka. Skončív jako nejlepší žák školu .měšťanskou, pracoval rok u svého otice. Pak vstoup] na
průmyslovou školu v H i 1des h e i m u aahsolvoval
ji "e skvělým úspěchem pot ř ech 1et e 'c; h. Studúval potom techniku a zároveň i universitu
v Berlíně. Po ah8'olutoriu ohou zfskalsi
"rbezpodminečnou zpusobnost
k vyučování matiliematice 'a mechanke" r. 1882. Roku 1884 dostal se do
G e 'O d e t i c k é oho úst a v u v Prostup'mi pod vedení terhdejšiho ředitele
známého generála Dra J. J. Ba e ye ra, a když tento zemřel rok na to,
pod vedení rp'l'of. Dra R. H e 1m e l' t a. Byl pndělen oddělení V'fof. O.
Borf3cll.e, žáka Gerling-ov'a. Svými velikými llchoplllOstmi dobyl si záhy
velikého uzná,ní před.stavených a'stal
se ,posléze i flám přednostou oddělenÍ. Od r. 1916, po onemocnění Helme:rtově, stal ;;e 'srprá!vcem Geooetie,kého ústavu a vedl jej a~ do konce r. 1922, kdy odešel na odpočinek.
Jeho 'P'fáce vynikají kla,s'ckou důkladnoEltí a presnos,tí a zíiBkal si
jimi velikých zásluh. Ne,tZillámějšim jeho dilem je,st vedle jiných "KOOlforme AbhiJdung d8'íl ErdelJipsoides in der Ebene, PoItw3Im. 1912".
Roku 1919 vydal "Formeln~ur
kOOlformen Abhildung des El'delUpsoides
in d€T Ebene" jako stručný výtIahpředešlého
díla. Jednou z posledrních
pr3lel jeho bylo: ,.ZUT stereographis-chen ProjektiOOl" z r. 1922.
Aubell:
Bemerkungen
zu den Kontakttachymetern,
im
besonderen
zum Universa1ta(·hymet.er
von LfÍska-RoRt.
Autor podává návrhy na zjednodušení poSltupu měřického a zároveň 11Ia konst.ruk'tivní ,zle:pršenítachyme·tru, vynalezeného p1'of. LáSikou,
ktmý po'Važuje za velmi poz,oruhodrný.
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Wellisch:
Uber den
Autor odvozuje krátce

Kilometerfehler
der Nivellierung.
nový vzorec 'pl.10'stř. chy;bu 1 km 11ive1.

(t)

trati, joo'ž zní:

11-0

=

V [D j'fudež

(O

značí ,odchylku v uzávěru nívelačního

obvodu a [Dl ,s,oučet délek trať,ovýoh v témž obvodu.
Tento 'vZ!orec jest nejen jednoduchý, ale 1::aJkédává vždy bezvadné
výsledky.
Schweizerische
Zeitschrift
fiir Vermessungswesen
und Kulturtechni'k:
Cis.4. Remaniement
parcellaire
urbaín
e~ considérations
générales
sur la réparation
des frais dans les remaniemcnts
p arcell aire s des terrai
n s agric o les.
Bllschlin:
Reliefs nach dem Wenschowverfahren.
Se h w e i z e ri s c her
Vel' b a n d a n g e s t elit e r G r n n d b u c hg e o ID e t e r: Das eidgenossische
Geometerpatent
und seine rechtlichen
Auswirkungen in der Praxis.
Čís. 5. Němeekýa
franeol1z'ský popis piřednáš:kového lmI1su, kOnaného 6. a 7. dubna t.r.
v CuYylehu švýoal'ským Slpo1kem zeměměřičů.
'Čís. 6. Pokmčování
článku "R e m a n i e ma n ,t ,pa l' 'e e 11a i l' e
ur:bain"
atd. z čís. 4.
F i s c hli:
Z Ul' H il f s k ,1'a f.t e - F r a g e. Odpověď na poslední
článek z čís. 4.
H. F.: Leitsat'lc
fur
den
Entwurf
von Ha,uptwirtschaftswegen.
X X. K o n f e l' e n'l. der
:be a m t e ,t e 'li K u I t u I' ing e n i e li l' e.
Čís. 7. Dokončení článku:
R ema n iem cn,t pa I' c e 11a i I' e ...
E. Ba e s 'C rb 1in:
Dws Photo-RestitutiolllSIV·erla,hren vou Ing. H.
RouSisilhe fur ,die Lm.ftphotogrammetrie.
(Re,ferrát ,o princÍipu metody,
propr3iCované k účelům katws,trálního me.ření.)
Čí,s. 8. Dokončeni 'člámku: Das
Photo-Restitutionsverfahren
...
Čis. 9. Trigonometrische
Beobaehtung
de,r ela;st:schenDefol1naHonoo der BtaumaueT am Pf'a.ffens'plfung de's Kra,ftwerkes Amsteg ,les
S. B. B. Mitt,eiIung der Sektion
fur
Ge,oda'sie
der ddg.
Landfl!stopogrllJ}lhie.
Ma l' b a 'e h: Das Punktie,rverf8.!hren 'ZUl' Bonitierung von Grund
\lnd BodenanHiBFchvon
Gute'11zusa,mmenle~ill1gelll.
A u s e rm e to: A IPl1'OplOS
du nouveau ,sytsteme de projection.
Čís. 10. Z 011 y: Die Gipfelhewegullg deif Rosa<bilaJlJche,.
M o I' f: Une opiniolJ'lsur .le's revendicatiollis des ingénie11ll'!S'
ruraux.
Die geschicht.liehe Entw:ckelung
der Stia,utve11lles,sung Ziirich his zum
Jahre 1893.
T.

Zpráva o schůzi představenstva
Pracovní sekce Brno Inženýrské
komory pro ČS. re,ubliku, konané dne 17. září 1923.
Program 'schůze byl následující:
1. Čtení ,protokolu O' předešlé
schůzi. 2. Z'práva O' či'llllosti od předešlé schůze. 3. čestná řizení. 4. Došlé
dopisy. 5. V,olné návrhy.
Schů:zi byli přitomni v.§ichni členové přcd'stavens,tva mimo 'pa1111
Ing. Sohmidta, který se omluvil a pooa Ing. Usta. jenž jest na studijní
dovolené. Rovněž lpan vl:hLní komisař se omluvil nutnými služehnimi
záležito8ltmi
Schl1zi zahájil pan předJseda Ing. Hl'omčík 'o 14. hod. uvítáním nově
íw!olenýeh členů. Pan Ing. Dr. O. Fuchs děkuje mpozdrav,
připomíná
však, že se nep,ova,žujem
záJstupce něme~kých slvých kolegů., ježto jimi
zvolen nebyl a že 'se schůzí zúčastní :pro svou osobu, poněvadž př,edwda
má djscipUnámí moc jej k tomu donutiti. Pan Ing. Hindls se připojuje
k jeho 'prochlášenís doložením, že jest národnosti ,židovslké. Pan předseda
přechází k dennímu pořádku, ježto :požaduje po jmenovaný oh pouze účast
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na sC'huzic!la lSOučinnost v otálLkáJchstavov,ských
a jeJŽto učiněné :prohlášení jest věcí dotyčných členu přoostavensDV'a.
Protokol o předešlé 'Schůzi hyl po přečtenís(',hváJen
a dvěma členy
představenstva
ověřen. Dle podané zprávy o činnosti od předešlé schiizp
došlo celkem 287 dopicSů, odesláno p'ak bylo 380do'j)lSů a 866 ·oběžníků. Asistentů byIo přihlášeno 13 a odhlášeno 7.
Podána byla 3 kladná dohrol'Jdání ,o Tliřipuštění k autorisační l'Jkol1Šce
a 8 dohrozdání ve'směs kladných o žádostech za udělení autmisllJce. ZemskýIDj 'sp,ráv·amí Ipolitiekými uděleno byIo 8 oprávnění civilních teC!hníků
(5 'stavebních, 3 ctvilních geometrů). Složeny byly 2aJUtorj'sace a 2 členové
přesídlili v oblrus,ti ,sekce. V den s,chúze má Praco,vnísekce
celkem
286 členů, z nichž 141 národnosti české, 119 německé a 6 židOlV,ské.
Zakročeno bylo u šesti okresních politických správ a ,to ohlť{l11ě
pl'Ovádění k3Jnalisace stavitelem, prOlVádění ,stavby cSiilnice podJnikatelem
stavby, zadání kamalisace stavitelské firmě, provádění železničních a jiných
inženýrský'ch prací podnik'ateli Istaveb,prolváJdění
měřickýchprací
neoprá;vněnými dillními měřiči, dále pak zaJkročeno u mor.z,emského ,'}'boru
pl'oti :zadání 'Stavby školy podnikateli ,s,tllJvby. Úřad IprO agrární operace
a jedno vodní družstvo byly '\IpDzorněny, a,by vYJlsané jimi staivby meliorační zMaly civilním inženýrům.
Sdělen byl pnpís 'pT€'sídia Inženýrské komory v Praze o používání
tarifu za pdce horních ínženýrů, a dále příp,i's, by Pra,covnísekce
IV připadech, které nedsou 'P,ov3Jhy všeobecné, také ueentrálnich
úř3Jdú ,přímo
z,ak:ročovala.
Dále ,sdělen byl přípis ministerstva veřejnýchpraeí
stran neúsporného a ne,oprávněného zadává;ní v,odníchstavebstavitelům.
Přečten byl
'Přípis mm. zemského výboru, jímž uloženo bylo všemokresnim
silničnim
výborům, aby vyhotovení sj]ničních a mostních Pf'ojektůzadáváno
bylo
výhradně jen dvilnim inženýrům. Písenmáz'práva
Ing. J. Krále o výsledlku zadávaciho řízení stavby šekoOvého úřadu v Brně byla vzata na,
vědomí. Vzato bylo ,na vědomí, že došlých 9 vYP<.5ánístaveh bylo sděleno
,přÍJSlušným dv.il>nim tec,hnikúm.
Podána byla dohrozdánío
:prováděni kanalisačnic,h 'staveb dvilnimi
inženýry kulturními ap1olohových
plánů eiv.ilnimi inženýrystllJvebnimi.
dále ,o rGzsf1hu opráVlJlění civílních inžený'rů s,t'avebních, o ustanovení
civilního geometra B. HaSlpry soudnim znaleem a o 'přiměřenosti honorářE'
za ,projekt v,odního jezu.
Civilnímu inženýrus,t3ivebnímu
T., kterýpo,de'flsal
plán zednického
mvstra na stavbu silnice. byla ,Jána výstraha.
V čestné záležitosti proti
Ing. S. 'pro domnělé krytí usneseno, že v je,dnání Ing. S. nelze spatřovati
porušení stavovské 'Ct" ježto veške~é rmke. které podepsal, byly mu
skutečněz.auány,
týi je řádně p1"ovedl a vyúčtoval.
Odprove:dení
čestného l-ízení proti In~. K. pro netaktní vyjádření
se o' Inženýrslké komoře bylo vz,hledem 1111 'prohlášení oibviněného upuštěno.
Vzhledem na článek, uveřejněný
v č. 15 Věstnillm Inženýri>ké
komory ze dne 7. srpna 1923, ve kterém Ing. Janč vytýká Pracovní sekci
Brno, ~e nep,os,turpuje dosti přísně při stíhání ;poklelsků tarifních, bylo
UEmeseno, ježto nebyl uveden žádný konkretní :případ. by Ing'. Janč byl
:předvolán za účelem ·objasnění d,opříští
schůze' předistavenstva Pracovní
selkce. Dále bylo usneseno požádati redakei Věstní!<u IIl!ženýrské komory,
aby ělán'ky, čelíci woti Pra,covní sekci aneb ji kriťsující. zasílány byly
před wveřeiněním Pracovní 'sekei k vyjád.ření tak, aby vyjádoření ohou
stran o věci hylo možno uveřejniti v témže čísle Věfltníku. - Ing. J.
Mátlovi, kt,erý se uvedeným článkem civ. geomet,ra Ing. J'anče cítí osobně
Ha.paden, vyslo'vena byla jednomj'1slně důvěra, Ježto týž s nevšední píií
a ne'stTannosti v flře:dstavenstvu iest činnÝm.
USllwgeno domáhati se změny § 13 min:stel'skl'lho nařízení ze dne
7. ktvětna 1913. ř. z. č. n.ozápovMi
ve,dlejších závold1i' eivilnf.ch technikť!
"'l'Jhledem k tomu. že ustanovením tím se ocitají civ:iIní technÍ!kové v nevýhodě vůči oSitatním stavehním živnolstnfkům a 'piodnikatelům.
Usne's'eno v ]}řip'se' presidia Inženýrské komory ze dne 7. záJří 1923.
Č. 1008 a v ,p:ří'n,j,seSvazu civilních inženýrů ouho,čka Bmo ulvedené !>}}olčování se civilního technika se stavitelem k 'p:rovedeni jedlnotIivýC!h inže-
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n}Tskýchprací považova.tí za krytí a bylopřed<8Itavenstvo sekce vy'pracováním bližšího odůvodnění pově'řeno._
Usneseno ne,činitI námitek proti připuštění IIIJg. F. k autori8aČní
zkouš0e zeměměřické v:zhledem na jeho dlouhQletou praxi, ale naVTŽeno,
aby autorisaění zkoušika konána byla v plném lfozs3!hu co nej:příSlllěji.
Návrh Ing. Fuc.hse () zřízení :právní poradny u Pracovní sekce byl
témuž dán kpj,semnému obšírnému vypracování. - Na návrh Ing. Hradeckého a Ing. Štábly bylo usneseno ,zakročiti u ,příslušný0h činitelů, a.by ve
vypsání ·staveb stanovCIIla podmínka, že kwždý" ofc'l'ent jest povinen zjistiti
si sám veškeré míi'ltní a půdní poměry směmda,tné pro podání nlllbídky,
byla změněna v tom smyslu, že pro oferty j:i'lOU'směr,odat,nými místní
a půdní 'poměry, jak byly zjištěny vypisujícím úřadem, kdežto pTo vyúčtování mají býtisměrodatn)nmi
poměry, jIaJk při pl'ovádění stavby
skutečně ,byly zjištěny.
P,o vyčeI1pání programu byla 'i'lchůze v 16'45 hod. skončena.
Předseda Ing. Hromčik.

v c stavu
v Podkarpatské

měřickÝch úředníků
Rusi obsadí se

evidence

katastru

daně

pozemkové

místo správce archivu map kafastrálních
pro Podkarpatskoo Ros,
v sídle hlavního finančního ředitelství v Užhorodč, v IX. a~ VII. hodno
třídě, kvalifikovaným mě1'ickým úředníkem evidence katastru.
Ž'tdatelé ze slu7,eb evidence katastJ·u daně pozemkové v Čechách, na
Moravě nebo ve Slezsku obdrží při udělení tohoto místa po dobu výkonu
služby na Podkarpatské
Rusi co do pažitka podle kvalifikace postup až
o jednu hodno třídu ve formč poskytnutí požitků vyšší hodno třídy nebo
vyšších stupňů služného.
Řádně doložené žádosti o toto místo podati jest u preúdia hlavního
:finančního ředitelství
v Užhorodě, a sice předepsanou
služební eestou
do 31. prosince
1923.
V žádostl;ch měřických úJ'edníků z Čech, Moravy a Slezska jest
uvésti, že žadatel zavazuje se trv~le působiti v Podkarpatské
Rusi.

uver'ejněná

y

8. čís. Z. V. 1923, méla dosud tento výsledek;

Prof. Dr. techn. A. Tichý,
Brno
R. Hanll.k, Hodon!n . . . . . . . . ..
·
Zeměměřiči zem. výboru v Bl'llě (Faltus, Klejn,
Růžička Veverka)
"

darovali totiž:
100 Kč
100

Mátl,
100
70
1'>0

50 "

20
. . . . ..
. . . . ..
Dohromady

10"
10"
510 Kč.

článku ,,0 měření délek od 'pevných bodů" llve1řejněném
ěř. Věst., 1923, má státi na straně 123 v od,sta.-vci 3.
: "VÝUlQS
klade však požadavky
vyšší a předpisuje
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Obr.č. 5 k článku na str. 49/1923
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