
v BRNĚ, 1. října 1923.

ZEMĚMĚŘIČS HÝ VĚSTKÍH

Známý geodet Antonín Tichý slavil
19. července t. r. po osmdesáté výročí svých
naroze~in v plné duševní svěžesti.

Rídká tato událost dává nám příležitost
seznámiti krátce pp. kolegy s životem a vy-
konaným dílem svérázného myslitele geodetic-
kého, zároveřl i význačného praktika, který
patřil také v okruh přispívatelíi tohoto časopisu
(roěn. 1914).

Pisatel těchto řádkíi (mající s ním pouze
jml§no spoleěné, ale jinak není s ním v naprosto
žádném příbuzenství) poznal ho osobně r. 1918
ve Vídni .

.An to n í n Ti c h Ý narodil se 19. čer-
vence 1843 v TI \l II} a ě o v ě (okres Dh. Hradiště)
na MOJ'!1Vě,kde~ otec jebo byl polesným.

Prodělav elementárné, reálné a latinské
Btudium na ~1mnaBiu v Kroměříži, věnoval se

povolání 8vého otce. Po tiíleté praxI ve Zlíně a l\. vaBicích na
Moravě absolvoval r. 1863. s ,,;elmi dobrÝm prospěchem tehdejší moravsko-
slezskou lesnickou školu v Usově. Po jed.noroční lellui p~'axi nastoupil
činnou voj. službu a prodělal válku r. 1866. ve slu~bách ženijních. Přešel
pak k jízdě a stal se r. 1869. poručíkem a později také nadporučíkem.

Roku 1871 vystoupil však ze služby vojenské a přešel do civilní
služby lesní, v níž setrval po 16 let na riízných místech a dosáhl hodnosti
lesmistra, ano i centrálního ředitele.

Roku 1887 přestoupil do služeb genenílního ředitelství rak. stát. drah
jako inženýr-adjunkt a dosáhl r. 1910. hodnosti skutečného vrch. inspektora.
Konečně r. 1919. odešel na vlastní svou žádost na odpočinek s titulem vlád-

ního ravdy. é \' 'v I 'Y' ě I 'h d v 1 vbě d t' k'nov m povo 8.m ze ezmcmm v nova se vy ra ne s uz geo e IC e.
Nadán pojímati každý svěřený úkol zcela svérázně a řešiti jej naprosto
samostatně, dobyl si záhy zvláštního postavení jako specialista.

První jeho prací bylo měření na dráze Tli. bor - P í s ek -;; R a ž i c e,
kdež mimo jiné vytyčil a změřil nepřímo délku viaduktu u Cervené.

Velmi význačnou, a na tu dobu zcela originální jeho prací bylo
zaměření 303-400 m širokého pruhu města Vídně (mimo předměstí) pro
vídeňskou městskou dráhu, a to vlastní metodou přesné tachymetri('
přes značné překážky, které mu ěilý pouliční ruch kladl. Celé mčření
také sám plánově i počtářsky zpracoval.

Od r. 1898-1~OO působil pH trasování dráhy Sambor-Turka-
u h ersk é hr ani ce.

Vrchol jeho měřické činnosti však nastal, když byl přidělen na
stavbu alpských drah, kdež mu bylo vytyčovati 4 veliké tunely, četné·
mosty a viadukty.

Roku 1907 vrátil se opět do Vídně a byl pověřen geod. pracemi pH
studiu zelektrisování železnic a využití vodních sil. Leč k provádční ne-
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došlo, neboť skoro celé území, v němž studie konány, dostalo se po světové
válce It a li i.

Při tak rozsáhlé činnosti praktické hloubavý duch A n t. Ti ch é h o měl
stále příležitost přemítati o zdokonalování měřických metod a vynalézání
nových. Z četných jeho prací uvádíme:

1. Roku 1873. nové sestrojení l' e-v e l' sní. libely, aniž věděl, že již
byla vynalezena r. 1857. prof. Amslerem v Safhauzích. a že základni
myšlenka byla již známa před r. 1800. Tob. Mayerovi. Téhož roku připadl
na myšlenku provésti prakticky. deB.-etinné,dělení staJ:~hofltqpně a zavésti
okulárový niikr'ometr ve zvlaštní úpravě!).

S těmito novotami sestrojil mu známý G u s t a v S t a l' ke první uni-
versální stroj již r. 1874, kterého používal velmi hojně ve své měřičké
praxi lesní. Ostatní detaily převzal z konstrukcí Stampferových. Také
i tímto strojem provedl Ti c h Ý r~ 1877 triangulari a nivelaci pro věhlas-
ného meteorologa dra J u 1. Ha nn a v okolí Išlu. (Popsáno ve zvláštním
svazku vídeňské akademie věd r. 1878.)

2. Roku 1876. vynalezl logarithmické děleni lati pro opt. mě-
ření vzdáleností. ,

3. R. 1877. navrhl a r. 1878. dal sestrojiti první svůj .n o výt ach y.
metr, patent Tichý-Starke, l,". 1879/80, záměrné pravítko tachymetrické na
téže zásadě. Mimo to sestrojil měřický stůl vlastni soustavy, kterého bylo
použito s .velikým úspěchem pH měření Bosny a Hercegoviny. Vojenský
zemi-pisný ústav vídeňský objednal 12 takových stolů. .
. 4. Roku 1881. vynalezl další svůj ~Logarithmický tachymetr",

rovněž patentovaný. Jeden takový stroj si dal sestrojiti pro sebe a vypravil
jej. všemi tehdcjšími vymoženostmi. Kolem r. 1913. dal jej přeprac9vati pro
svou .definitivně ustálenou metodu logarithmicko-tachy-
m e t r i c k o u" 2). Po převratu byl tento, unikát se všemi pomůckami získán
prostřednictvím pisatele těchto řádků pro ,Vysokou ško!uzelIlědélskou
v Brn~, ústav zařizování lesů (prof. dr. Ínž. R. Haša). ",

5. Roku 1890 dal sestrojiti svůj přístroj na vynášeni přesnych
m ěře ní tachymetrických. Jednoho exempláře použil na. vynášení
zmíněného již měření víd~ňského. Vynálezy a praktické práce jeho v oboru
přesné tachymetrie, jejíž se stal zakladatelem, daly mu podnět k sepsání
spisu .pie p,.raezisionstachymetrie und ihre neuesten instru-
lllentalen Mittel", Mnichov 1892, Buchholz ..

. Ale ani potolIl neustal bádati ve zdokonalování svých metod tachy-
metrických. Výsledkem této práce jest již zmíněný spis •Definitivně
ust,álená metoda logarithmicko-tachymetrická", uveřejněný nejprv v časopise
rak. inž. a architektů.

Ne menš.ího povšimnutí zasluhuje další originální návrh Antonína
Ti ch é ho, prakticky jím provedený již r. IlH!. na soudo bé měření
protínánim postupným tak, aby každý bod území byl určen situačně
i výš k o v ě. Základní síť má tvořiti úplně určený polygon. Vždy na
dva sousední jeho vrcholy mají býti postavovány lehké universální stroje,
vhodně orientované. Zaměřované body mají býti vytyčovány dvojmetrovou
tyčí, opatřenou nahoře obarvenou kuličkou. Návrh jest zásadně
podoben průseěné metodě Prof e Id o v ě, ale jest v provedení detailním
ještě rozšířenějŠÍ; Byl uveřejněnr. 1918, v č. 19 časopisu rak. inž. a arch.
s příkladem měření v roce 1911.

6. Další a po tachymetrech nejdůležitější práce týká set. zv .• k o s 0-
čtverecné metody" na měření základen, kterou Antonín Tichý
navrhl r. 1901 při vytyčování alpských tunelů. Objev tento ho zaměstnával
téměř až do r. 1909. Zároveň si sestrojil zvláštní své stroje. Výsledky svých
studií uveřejnil pod názvem: "Trig onometris c h e L ange n b estimmunsgeodaetischer Grundlinien" v časopise rak. inženÝrů a arehitektu
r. 1909. Práce tato měla za následek, že tehdejší vojenský zeměpisný ústa v

1) Okulárový mikrometr jest vlastně starým vynálezem francouzským
z r. 1666. Zásluhou Tichého byl. zaveden i na geod. strojích vídeňského původu
a tím i do měřicképraxe. O mik"ometr okulárový měl Tichý ostrý spor
8 tehdejším lesním rnnou Fridrichem, který ho použil také, ale později.

2) Popsal ji také v Zeměměřickém věstníků r. 1914.
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ve Vídni metodu Tichého zkoušel. Ale výsledek vynálezce nikterak ne-
u sp ok oj U, poněvadž pokus byl prý proveden rychle a za nevhodného
(i1eštivého) počasí a rovněž prý i délka etalonu nebyla zcela přesně známa.
(Ústní sdělení Tichého pisateli r. 1918.) Přes to pokusné měření bylo
zpracováno v nMitteilungen ... " ročník XXIX. (z r. 1909) a výsledky
jeho slouží za pramen kritice. Nelze je však bráti za definitivní.

7. Nemenší zájem vzbudila další práce Ti c h é h o, nazvaná
nRationelle Vorgange bei Absteckung bedeutend langer
Eisenbahntunnels" z r. 1914. (Vídeň, časopis rak. inž. a arch.) Byla
pHjata velmi pochvalně železničními praktiky.

8. Poslední práce Antonína Tichého nEn t w i c k 1u n g e i nes
paradoxen Begriffes von Triangulierung r. Ordnung" byla
uveřejněna r. 1918 v Berlíně. Měla zavésti jeho kosočtverečnou metodu
du triangulace vůbec, a tedy zevšeobecniti ji. Nenalezla však ohlasu.

Dotkli jsme se jen hlavních a nejvýznačnějších prací Tichého, ne-
uvádějíceještě celou řadu drobnějších.

Není pochyby, že hloubavý a stál'ím nikterak nezdolaný duch Ant.
Tichého pokračoval by dále v nových námětech a těžil by z rozsáhlé,
minulé praktické činnosti. Než osud nedopřává stařičkému autoru potřeb-
ného klidu a pohodlí. Předně úplně osiřel, - žena i dítky předešly ho na
věčnost. Jeho útulný domov v Tullnerbachu u Vídně obývají cizí lidé.
Starý a poněkud již churavý pán jest odkázán na pomoc cizí, právě v dohě
nejtísnivějších poměru poválečných.

Snad by se mu bylo lépe dařilo v jeho vlasti Moravě, kamž se po
převratu snažil vrátiti. Ale pro své vysoké stáří a pro svou ukončenou
služební povinnost nemohly býti přijaty jeho slnžby, nabízené našemu
státu. Tak byl nucen zůstati na svém místě.

Přejeme' staHčkému jubilantovi ještě hojného zdraví.
Prof. dr. Tichý.

Resu'lné: Ant. 'l'ichý, né en Moravie, inventeur important dans la
tachéometrie, a célébl'é cette année le 19. Juillet son 80 ieme anniversaire.
A cette occasion le pl'ofesseur Dr Alois Tichý se souvient des travaux
par lesquelles A n t. Ti c h Ý s'était distingué comme praticien, constructeul'
et penseur géodesique.

G~afické stanovení vy~ovnané poloby bodu
metodou Engelovou.

}'l'antišek M á t 1, asistent vysoké školy technické.

Grafickému vyrovnáni předběžně určených souřadnic trigono-
metrických bodů věnováno bylo v geodetické literatuře velmi
mnoho mista. Počínaje Tullym (1'. H~20) až po dobu nejnovější
snažili se geodetové zvučných jmen nalézti co nejpříznivější vy-
řešeni tohoto zajímavého a v praksi tak často se vyskytujícího
problému. Ne všechny z četných těchto metod' vyplňuji dvě dů-
ležité podmínky, totiž rychlé a jednoduché řešení při dostatečném
splnění podmínky žádané přesnosti, které v určitých případech
vyvážiti mají užití grafické metody před namáhavějším, velké
pozornosti a delšího času vyžadujícím, ale zato zaručeně přesným
řešením početním dle metody nejmenších čtverců. Mnohé z těchto
grafických metod n á z o l'ně podávají problém řešení a právě tím
nabývají nesporně ceny, skýtajíce hlavně začátečníkům možnost
snadno vniknouti do principu vyrovnání předběžných souřadnic
trigonometrických bodů. V plné míře vlastnosti této hoví metoda
e-rafického stanovení vyrovnané polohy bodu, uživaná vídeúskou
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triangulační kanceláří a nazvaná po svém autoru metodou
Engel ovo u.

Princip její spočívá v grafickém stanovení koeficientů a ab-
solutních élenu rovnic normálných a grafickém jich vyte8ení.

Určení koeficientů neznámých v rovnicích nor-
málných:

Normálné rovnice mají tvar

[aa] dx + [ab] cly + [alJ = O
[ab] dx + [bb] dy + [blJ = O

I za předpokladu stejných vah a
i: [paaJ dx + [pab] cly+[palJ = O

______ ..l1-\ [pab] dx + [pbb] cly + [pblJ = O
i'-', I za předpokladu ri'lzných vah, pii

, 1 čemž směrové koeficienty a a b
",_ I vyjádřeny ve vtetínách JSou:,

'\., i
\~J .y

"I

Obr. 1.
(1/, skutečné velikostL)

" sin a b " cos aa=- Q -s-, =Il -s-o

v míře obloukové pak

sin a b= cosa.
a=--s-' s

V systému 08 pravoúhlých konstruová.n budiž daný směr OP
(obr. 1). Na osu Y nanesená délka OA, volena shodnou tj délk.ou
jedničky měřítka 1:25.000 z Horského diagramu. Z bodu A spuštěná
kolmice na směr OP, protíná tento v bodě B. BO jest kolmá vzdá-
lenost bodu B od osy X, Bii kolmá vzdálenost bodu B od rovno-
běžky s osou X bodem A vedené, BE kolmice z bodu B k ose Y.

Pak plati vztahy: z 6. OAB:
OB = OA sina čili OB = sina při OA = 1
OB= OB sin a = sinja.

sirt2 (J
Zaveďme váhu směru p = sa. Ježto a2 -- -- vznikne- S2 ,

pr.o hodnotu paa výraz sin2 (1. Tedy OB =paa. Pti více směrech
součet kolmých vzdáleností bodů, obdobně jako bod B konstruova-
n$'ch, od osy X, dá koeficient norm41né rovnice [paa], jehož čiselnou
hodnotu nutno určiti odpíchnutím v nahoře uvedeném měřítku.

Obdobně:
BA = OA cos (J = cos (J

BD := BA cos a = cos2 (J

b2 __ cos2
(J bb 2" 2

- 2' 1) = cos a pn p = s ,s
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Opětně při více směrech součet kolmých vzdáleností bodů,
obdobně jako bod B konstruovaných, od příslušné rovnoběžky
s osou X ve vzdálenosti jedničky zmíněného měřítka vedené,
podává hodnotu koeficientu [pbbJ.

Dále:
BE = OB cos a = sin a cos a. Součin směrových koeficientů

b sinffcosa b . v' á 2 J.a = -- --., -, pa = - Sln a cos (J pn v ze p = s. ežto zna-s·
ménko součinu ab dáno jest velikostí směru ff, bude třeba toto
předem určiti, než položíme BE = pab a platí: pab jest kladné
v II. a IV. kvadrantu, záporné v 1. a IV. Při více směrech budou
tedy hodnoty pro vzdálenosti bodů, obdobně jako bod B konstruova-
ných od osy Y, v II. a IV. kvadrantu kladné, v 1. a III. záporné
a jest třeba tyto pouze algebraicky sečísti, by koeficient rovnic
nonnálných [pab] byl určen.

Při protínání zpětném a kombinovaném jest shodně s vj-·
počtem dle metody nejmenších čtverců součinitele rovnic normál-
ných opraviti o příslušnou desorientaci. Normálné rovnice po
.eliminaci zavedeného úhlu dezorientačního mají tvar:

{[paa] - f~~][pal} dx + {[pab] - fr:j]rPb] } dy-;-

+ {fpal] - I~]][Pl]} = Q

{[pab] - [~]rpa]}dx + {rPbb] - [~][Pb] }dY+

+ {rPbl] - [~] fPll} - Q

Na směr OP (obr. č. 2) nanesena budiž s počátku O délka
příslušné strany (v měřítku 1: 25.000) do bodu F. Kolmice z F
ku X a T stanoví body G a H.

FG =-= Lly, FH = Llx
Pak plati vztahy:'

Ll Y = s . sin a
Ll x - s , cos a

Pozorujme druhou čás~ koeficientu při neznámé dx v prvé

rovnici normálné fr;] [pa] za předpokladu p= S2

[pa] - [s . sin a] { .} _ [LI y]2
fp] [pa] = - [s~] . - [s. slna] - [s~]'

<>bdobně
[pb] [s • cos (J] _ [LI X]2,
fp] fpb]= [s~] .[s.cosa]- [s~]
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[pa] - [s . sin a] . _ - [A y] . [A x]
a konečně lp] [pb) = [S2J [s. cos a) - [S2]

Číselné hodnoty pro [A y] a [A x] stanoví se graficky užitím
v , [Ay]2 [Ax)2 [Ay]. [Ax]

uvedeného meřítka, hodnoty oprav -s~, S2 a - [S2]
početně (počítací stroj, logaritmické pravítko). Znaménka hodnot
A y, A x, řídí se dle kvadrantů.

Určení hodnoty absolutních členůrovnicnormálných:
Zavedením váhy p = S2 pozmění se vzorec pro usměr-

" , vI O [a - 8m] 'č' 'h ě'k 8ňUJICl c en =-'---- pro vypo et onentovane o srn rm u O'n
Buďtež rozdíly

(11 - 8m1 = d11 a2 - 8m2 - d2, ••••• (1n ~ 8mn = dno

Pak dle metoďy nejmenších čtverců dán jest vzorec pro člen

usměrňující výrazem: 0= I~],v metoděpopisované0= l[:~).Ke
zrychlení a zjednodušení výpočtů doporučuje se jednotlivé roz-
díly dl, d2, ••• dn vhodně redukovati (na vteřiny).

Rozdíl a' - 80 ((1' jest vypočtený směrník ptedběžný) podává
odchylku l. Z diagramu Horského stanovíme lineárnou hodnotu
posunu ls při délce strany s a naneseme tuto hodnotu z bodu O
na příslušný směr do bodu K (obr. č. 3). (DokončenL)

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

(Pokračování.)

PAMĚTNÍ SPIS
odborných spolkli zeměměfiěských ministerstvu ěkolství a
národní osvěty ve pfíěině úpravy studia zeměměfiěského.

Zeměměřiči náleželi ved'le přisežných mlynářů pražských k nej-
starším zás:tupcům technické pl'áce v zemich českých, neboť Ishledáváme
je již ve stoleti XVI. při vzmný'ch našich deskách zemských. 8tavoVlská
škola inženýrská v Pra.ze vychovala v XVIII. století celé ,řady země-
měřičů, kteří byličinni při k3ltastru milánském, ,;osefinskétm a vrcholné
jejich výkony jsou ve stabiIném kata;stru v XIX. století. V ~obách těch
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není ovšem studium jejich nijak specia:lisováno. Leč úřední .předpisy již
v lete·ch 1850 ohsahují Ulstanovení, že indivi-dua, která se chtějí za.b~vati
zeměměřičstvím, musí .se .především 'podrohiti úřední zkoušce, aby mohli
nabýti oprávněni.

Prvá organisace civilních techniků z r. 1860 uv:Wí již civilní země-
měřiče jako samostatnou kategorii. Zajímaiv.o je dále i to, že bl1ZOpo
rozdělení polytechnického ústavu královis,tvi če,ského na německý a český
Ulsnesl se sbor proďesorský české polytechniky doporučiti zemskému vý-
boru utvoření '8amostatnéhoodboru zeměměřičského. Leč nedošlo k' řešení
pro odpor Němců. Postátněním technik odsunuta všecka další řešení.
Ale okollnosti přinutily vládu k řešení této otázky velice důtklivě.

Zákonem z r. 1883 upravena nově ,služba evidenční a 'pro důležité
úkoly svoje převzala veškerý vycvičený i[Jer&onál z rea.mbulace, ale toho
ubývalo, a když vydán r. 1887 předpis 'pro nová vyměřování, ukázal se
úplný nedostatek techniků vůbe'c.

Sáhlo se li osvOOočeným provisoriím. Hned v říjnu roku 1896 za-
hájeny přednášky na dvouletém běhu pro v'zdělání zeměměřičů. Tento
běh zařaděn byl ,do obecného oddělení, které již dříve bylo zřízeno
k tomu, aby studující mohli se vzdělávati ve vědách technických mimo
rozsah tehdejších čtyř odborů. V 'oddělení tom .by,l tehdy -tříletý pří-
.pravný běh pro báň,ské vysoké šlwly,učebnýběh pro zemědělské
techniky - který roku 1909-1910 rozšířen o č'tvrtý .ročník a přeměněn
na k:ulturně~inženýrský ,odbor - dále běh pro kandidáty profesur na
sHedních školwCJha nově k nim přibyl běh pro zeměměřiče.

Studijní program shrnoval vše, co se pokládalo za nevyhnutelně
potřebné pro služhu při 'katJastru a dlužnop,řiz[lati, že vyhraJ jen to
nejnutnější, aby novou kategorii technických úředníků jen pro své účely
si opatřil. Nepřihližel nijak k činnosti geomeitra jako orgacr.lickéhočlánku
v techniCJk'é práci, ve službách železnic a měst, při agrárních operacích,
ani k vých{)fVě civilních geometrů.

Minilsterstvo financi zvláštním výnosem upozornilo technickou
veřejnost na tento Ulčebnýběh a 'slihilo absolventům, kteří složístátni
zkoušku na tomto běhu, že dostanoullidjutum jak,o elévové 500 až
600 zl. r. m. Dále, že budou zařaďováni hned do X. třídy s prominutím
třídy XI. aže kaMý I'thsolvent tohoto Mhu po 121etés~užbě dospěje
jako vrchní geometr I. třídy do VIII. hodnostní třídy.

Ministerstvo financí ovšem slib nedodrželo při' úpraivě pragmatiky,
kdežto minister'Stvo vnitra zcela vážně ujalo se svých - rDivněž dvou-
letých ahsolventů - pojišťovadch techniků a prosadilo jejich zařadění
do kategorie "A"státních zamě·srt.nanců.

Ke chvále organi'sa-ci zeměmě'řičských dlužno konstato,vati, že
Deby,ly nik'terak nadšeny r01!řešením této ožehavé .otázky po 'Eltránce
odborné a že ·zvláště říšský spolek evidenčních geometrů od roku 1900
na svých ,sjezdech vytrvale poukazoval na příliš úzký studijní program
a žádal jeho prohloubení pl'oslužbu evidenční aspoň na 3 léta. Řiš,ský
&jezd zeměměřičský v roce 1903 a Stálá delegwce V. sjezdu .ruk. arch. a
inž. doporučovaly rovněž tříleté studium. Ministerstvo kultu a vyučováni
svo~alo v roce 1908 anketu, ale neřešilo úkol ten dále. Sp,olek českých
zeměměřičll všech kategorií prováděje usne,sení valné hromady z roku
1913 žádal profesorské sbory české te<Chniky v Praze a v Brně, aby se
ujaly prohloubení studia a navrhly m;nis·tel'stvu rozšíření na 4 léta se
dvěma státními 'zkou~kami.

Světová válka 'zadržela tyto práce; Proto po převratu zahájena
znovu činnostodbmných spolků a vypracována žádost s náčrtkem
studijního programu "Sp.olkem českých zeměměřičů" v Praze, "Spolkem
evidenčních g-eometrů", "Spolkem posluchačů zeměměřiiíství" v Praze a
"Ústředním všetechnickym výborem" a zasIána č~kétechníce v Praze a
v Brně. Shor profesorský čes. vys. školy te'c·hnkké v Praze ujal ,se
této záležitolsti a zvolil komisi. V několika schůzích a po úvaze o všech
okolnostech ,shledala, že doha je příznivou k rozřešeni tohoto úkolu,
poně\o"adž bude možno při budování nového programu říditi se jen věc-
nými důvody. a,by zabe:z.pečen byl rozvoj zeměměřičství v nej-širším
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smyslu vzhledem na nové orga.nisa.ce minis,tel'8tev a jako vedouci
myšlenky vytkla pro nový progTam:

1. Shrnouti všecky obory prací měřičských na povrchu i pod zemí;
pro úKoly civilní i vojenské v Jeden celek.

2. Vyšetřiti potřebné předměty a rozvrhnouti na ně potřebn:f
počet hodin IS ohledem na přednášky již zavedené pro jiné odbory.

3. Dle tohoto počtu hodin odwJldíti póčet semestrů tak, aby byly
tnožny rozmanité specielní pře·dnášky a

4. konečně 'přihlížeti k tomu, aby posluchač byl encyklopedicky
ohe·známen s těmi obory prací technických, pro rněž provádí vyměřování.

Komise dle těchto zásad vypmcoV'ala program načtyřleté studium
se dvěma .státními zkouškami. Definitivní redakce plIovedena na anketě,
k niž kOinÍJsepřizvala interesovahé zeměměřiě&kékorporace a zástupce
studentstva.

Komise ve své zprávě poukázala a přiložila opisy tříletého země-
měřičského .studia bavorského v Mnichově, bez práva promočního, 8'áSkého
tříletého v Drážď.anech, kdež mají kromě toho ~lwlu pro důlní měřiče
ve Freibergu, přiložila opis programu sedmiseme8'trového studia země-
měřičského inženýrství v C1lrychu, kcdež byty již konány přípravy pro
rozšíření ,studia zetněm"ěřičskéhona.08m semestrů.

Sbor ptofesorský ěes. vy.s. šKoly technické v Praze ve sve schůzí
dne 28. března 1919 návrh k(JlIlisi 'Vypracovaný ,schválil a minifltetst.vu
škol'ství a narcdní osvěty doporučil. SOi11časněusnesl se s,bor, aby opis
z'právy Záslán hyl též oběma německým technikám a ,české v Brně se
žádostí, aby-se o úptavě vyslovily as'vé návrhy přímo ministeflstvu
zllslaly.

Po mnoha de'putacich a intervencích zemetněřičských Isp'olkťJ.od-
hodlalo se konečně ministerstvo školství svolati anketu z-ástupců pro-
fesorský,ch sborů a zástupců odborný·ch korporaci českých i německ'ých
na 8. dubna 1920.

Tam projednávány návrhy všech čtyř vysoktchškoI technických,
jez došly. Seřaděny dle hodinsemestl'álních, dávaJí asi následující:

1.róčník n. ročník nl. ročnfk IV. ročník
hodin hodin hodin hodin

Praha, čes,ká . 86 76 85 81
Brno, česká . 83 86 86 69
Praha, německá . . . . 78 55 62
Brno, německá - hodinový návrh pro čtyřleté .studium nepředložila.

CeLkem pražská česká žádala čtyřleté studium zeměměřičského
iJJženýrstvi Ise dvěma .státrními zkouškami.

Brněnsk'á čes.ká vys. škola technická v -dopise z 28. července 1919
vyslovila se pro ro-zšířenístudia z.eměměřič'skéhona čtyři léta a uvádí,
že již v roce 1910 vY'P'rllicovalbrněnský sbor 'profelsorský návrh na čtyř-
leté studium zeměměřič·ského inženýrstvi a podobně, že pwhlásH v roce
1916 na dotaz mini'sterstva kultu 'a vyučování, že setrvává na rozšíření
studia zeměměřičského, jak .se v roce 1910 usnesl.

Německá vys. škola technická v Brně přípis-em z 28. září 1919
vYislOlVlljese přiznivě o rozšíření studia na čtyři roky a vítá jednotné
zdokomalení studia zeměměřioského v našem státě.

Německá techni,lia v Praze ztratila smrtí 'Prof. Adamczi-ka, z1Íistupce
geodesie a vytrvalého zastánce zájmů zeměměřičských. Reférent, který
ho zastupoval, nedo'sti s látkou obemámený, VJ"pracovalzprávu, v niž,
jak uvádí, pokládá prohloubeni studia zeměměřičského ·za odůvodněné,
vzhledem na zvýšené požadavky, které 'se kladou na geometra. Leč
předpokládá, vycházeje z usnelsení 'J>átéhosjezdu rak. Mch. a inženýT1\
ve Vídni a z UJ&nesenievidenčních geomet.rft v Úechách z roku 1910,
že bude možno vyhověti úkolu tomu 1'>oz1íífenímstudia na tři léta se
dvěma státními zkouš,kami. Uvádí za přikl3id Mnichov a Drážďany.
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Proh~ášení zástupcfi odborných .korporací, ja.ko inženýrské komory
a spolkfi zeměměřiČJský'ch, žádala, aby zrušen hyl dvouletý běh a pro-
hloubené studium geodesie aby trvalo čtvři roky se dvěnlJa státními
zkouškami. Zástupci přednesli a písemně k protokolu ,p.řiložilis'\Té návrhy.

Od ankety. z 8. dubna 1920 nedostalo se deputacim našim bližších
zpráv o řešení této tak důležité otázky pro náš stav. Teprve článek
min. tajemníka inž. Vrby: ,,Reorganisace studia zeměměřičského" ve
Zprávách ve·řejné. 'služby technické z 1. května 1922 - který je totožný
s Výnosem ministerstva školstvi a národní osvěty, č. 64.269, ze 12. pro-
since1921, v témže článku citovaný - p'řináší výhled do ·praci v mini-
sterstvu podnikaných, s nimiž naše odborné korporace nemohou souhlasiti.

1. Odborné spolky naše žádaly prohloubení studia zeměměřičského
po Bitránce ma-tematické a geodetické, všeoky sbory profcs·orské tuto
~nahu uznaly za .sp.rávnou, ale pan inženýr Vrba doporučuje nám 30 hodin
týdenních per.op·ozemní stavitelství a vedle toho navrhuje ještě nauky
p'řípra-vné.

2. Zádall jsme samostatnéosmiseme·strové zeměměřičsKé studium
se dvěma státními zkouškami a ,právem peromočnim. Pan inž. Vrba
vyhledává předměty společné )}ro stavitelství inženýrské a kulturní a
PI'O příštízeměměřiČJSké, ač je mu známo, že stavební a kulturní inženýr-
stvi je devítisemestrové, že nelze tedy .odbory tyto nijakspo}ovati.

3. Program ,studijní upravuje p. inž. Vrba tak, že na základě
aritmetického prfiměru .stanovísměrný počet hodin týdenních, jimž má
býti každý z uvedených předmětů do osnovy p,ojat. TakoVý návrh je
neproveditelný vzhledem na různě upravené povinnosti učební jednot-
Uvých profesur, je v záBadním rozporu 's autonomii vysokých škol a
nehyl myslite~ný ani za starého Rakouska.

4. Způ!sob, jakým zařadil ,po inž. Vrba předměty,s'peclelně země-
měřičské, svědči o tom, že s niž u je je.i i c h počet hodin i :PN>ti počtu
hodin dnes na p,ř. na dvouletém běhu zeměměřičském na čes. vys.
učení v Praze zavedených, jak 'z následující tabulky vyplývá.

Min. výno.
Davrh. pro
čtyř1eté Slud

26
2

13
4+5 Geodesie nižší a vyšší (24+8) 32
24 Optim užitá . . . . . . 3
26 Geodetické počtářství I., II., III. běh

{
Nauka o katastru, II. běh (10) . . .'.}

Dosud je Úvod do geodetického .počtáiíství (2) 14
Úvod do trigonometr. počtářství (2)

29 Počet pravděpoo. a vyrovnáva.cí. .. 4 3
30 Sférická astronomie a 'astronom. určo-

vání zeměpisných souřadnic (5+4) . 9 6
33 Předpoj,sy měřičs-ké, nauka o katastru a

knihách pozemkový,ch ... 7
Dosud je: Nauka o kat astru, I. běh . . 10

34 Věda finanční a berní. . . . 2 1
23 Agrární operace . . . . . . 7 5
22 Zákony komasační a meliorační 3 2
12 Stav:ba měst . . . . 3

Doposud je: Plány up.ravovací a zastavoV'ací 4 _
Úhrnem.. 88 68

Je tedy snížení o 22'7% počtu hodin dnes na dvouletém běhu
. zavedených.

Tím vlastně znemožňuje reformu ze·měměřičs·tví,
když odborné předměty neprohlubuje a nerOZSIruJe.

5. Odborné k'orp.orace naše zvláště těžce nesou, že p'. inž. Vrba
llděluje na konci svého článku, že bude hrzy svolána poradní komise
další a 'po té j.ešte zvláštní porada zástupcfi interesovaných ministerstev.
Leč () poradě zástup'ců íntere·sovaných korporaci, které reformu po-
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třehují, které reformu žádají, o těch vůbec nemluví. Reformu hodlá
prováděti belz odborných korporací, což je ijstě ,pozoruhodné, vzhledem
na dobu, kteTá od 28. března 1919 od prvého návrhu do dne'škJa uplynula.

V Jugoslavii i ve Švýcarsku je již 'zavedeno čtyi'leté ,studium země-
měřič,ské, jen v naší republice řešení této Oitázky&e odkládá.

Z důvodů těcht,o ,dovolujeme si žá.dati Vás, pane miniSitře, abyste
1. vii vem svým u ry chIiI do sa vadní vI e klé proje dnáv ání

otázky reformy studia zeměměřičského,
2. dále podporoval zřízení samostatného čtyřletého

studia zeměměJ:'ičského se dvěma státními zkouškami a prá-
vem promočním,

3. aby aspoň 1. zařím 1922 prvý ročuík nového studia
mohl býti zahájen. Mimořádných obtíží to nezpůsobí, poně-
vadž prvý ročník dosavadního dvouletého a nového čtyř-
letého j sou skoro stejny ve svém uspořádání.

Očekáváme, že se bbho,vůli Vaší podaří nalézti vhodnou formu pro
splnění našich tužeb po dokonalejším vzdělání, důležitém pro rozvoj naší
republiky.

V P r a z e v květnu 1922.
Red. poz.: Následují podpisy funkcionářů 18 spolků a jednotlivých

skupin zeměměřičských.

Anketa (poradni komise) dne 15. listopadu 1922, v ministerstvu
školstvi a národni osvěty odbývaná, byla velice únavná. Nikdo ne-
vědělo čem jednáno bude, neboť ministerstvo nepřipravilo předem
žádný materiál pro členy ankety z mimoprofesorských kruhů.

Min. tajemnik, pan Ing. Vrba předčital látku, která byla již
otištěna v jeho článku ve Zprávách veřejné služby, roč. IV, č. 9,
a obsažena ve výnosu ze dne 12. prosince 1921. Jednáno bylo
o počtu hodin a o tom, bude-li určitý předmět předmětem státni
zkoušky nebo předwětem jen zkoušky prospěchové; předměty
frekvenčni byly zrušeny. .

Celé půldne bylo jednánim timto zabráno, a který účastnik
si vše pilně nezaznamenával, byl úplně bez orientace. Podle toho
také dopadalo hlasováni.

Ke konci tohoto únavného jednáni nikdo nevěděl kolik před-
mětů obsahuji státni zkoušky, s jakým počtem hodin jsou zařazeny
píedměty státnich i prospěchovjch zkoušek.

Uvedené ankety (poradni komise) zúčastnili se: za inženýrskou
komoru v Praze: Ing. Ftirst, za jednotu čsl. úř. aut. civ. geometrů
v Praze: Ing. Zuklin, za spolek československých zeměměřičů:
Ing. Souček, za ministerstvo nnanci: min. rada Ing. Leipert.

Zp~ávy odbo~né.
O měřeni délek od pevných bodů.

Ing. Josef Škach, civ. zeměměřič v Unhošti.

V Zeměměřičském Věstníku č. 7 ročník XI předložil civ. geometr
Ing. Vondráš k úvaze jednu z naléhavých otázek měření vykonného.
Snaha jeho nesla se dvojím směrem,·a sice:

a) dokázati neudržitelnost výnosu min. financí čís. 55.166 ze dne
28. června 1907,

b) ukázati cestu, jak zjednati nápravu.
Bude dobře, bude-li o těchto námětech s více stanovisek uvažováno.

Chci přičiniti několik poznámek se svého stanoviska jako civ. zeměměřič.
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J. Vyslovuji v první řadě přesvědčení, že zmíněný výnos má platnost
toliko pro geometry evidenční a není směrodatným pro činnost zeměměřičů
civilních.

II. Dále jsem náhledu, že výborná myšlenka kol. Vondráše nemllže
býti státní správou z důvoda finančních a technických v dohledné době
uskutei",něna.

Pokusím se tyto své názory odllvodniti.
1.' Výnos ministerstva financí a každého jiného nemaže býti všeobecně

závazným, neboť nemá věcné ani formální náležitosti zákona.
2. Naproti tomu nařízení ministerstev spravedlnosti a financí čís. ř. z.

29 z 9. února 1907, pokud se týče č. 149 ze 7. července 1890 jest již
směrodatným pro civ. zeměměřiče, neboť tvoří součást zákonných předpisa
a jest v nich výslovně o civ. technicích mluveno.

3. Ze srovnání výnosu a nařízení vyplývá zásadní rozdíl v pojetí
pevného bodu:

a) nařízení předpisuje zobrazení změněných nebo nově povstalých
parcel v bezprostřední souvislosti -s parcelami nezměněnými, a znázornění
pevných bodů v plánech,

b) výnos klade však požadavky vyšší, a pr'edpisuje civ. geometru
nejen znázornění pevných bodů v mapě, ale i zjištění jejich totožnosti
a nezměněné polohy.

4. Vyslovuji tudíž názor, že zákonodárce měl na zřeteli zásadní
h o s pod á r·s k Ý rozdíl mezi určením evidenčního a civilního zeměměřiče,
a že nemínil nutiti civilni zeměměřiče k provádění nákladných a roz-
sáhlých prací zaměřovacích k cíli opravení mapy.

Dle textu nařízení lze míti za to, že civilní zeměměřič učinil své
povinnosti zadost, pakliže provede zaměření a zobrazení (vynesení) přesně
a důkladně tak, aby bylo lze obrazec vynésti, stanoviti jeho plochu a
kdykoliv v pHrodě dle kot v plánu uvedených nově vytyčiti.

5. Pokud se týká předpisu o dovolených odchylkách a' přesnosti
ustanovuje nařízení přesnost dvou razných úkonů měHčských:

a) měřeni délek v přírodě,
b) rýsování (vynesení) obrazce v plánu.
Nařízení nepředpisuje, aby v plánu civil. geometra byla obsažena

i mapa katastrálná, nýbrž spokojuje se pouhým zobrazením (vynesením)
dělené nebo měněné parcely v bezprostřední souvislosti s parcelami soused-
ními nedělenými a neměněnými. .

Zobrazení toto má se stiti v městech a místech uzavřených v mčřítku
1: 1440, u pozemka jiných 1: 2880, výjimečně 1: 720, při čemž vyjádřen je
úmysl zákonodárce, aby provedení plánu situačního nestalo se v mčřítku
menším, nýbrž spíše větším než je měřítko, v němž jest zobrazena mapa
katastrálná.

6. Pokud tedy úřady katastrálné vrací plány civilních geometrů
z toho důvodu, že v plánu nejsou vyznačeny pevné body ve smyslu výnosu,
jest postu}' ten se zřetelem na zákonné nařízení platné pro civilní techniky
nesprávny a protizákonný, a lze dosíci snadno spravedlnosti poukazem na
výslovné znění platného nařízení, nebo stížností k úřadům nadřízeným.

7. Pro úkony jinaké, jako jest soudní nebo mimosoudní obnovení
hranic dle mapy katastrálné, nutno ovšem vycházeti od pevných bodů
kontrolovaných na správnost a totožnost s body mapovními.

'rato činnost CIV. zeměměřičů nespadá však pod dozor úřada katastrál-
ných, a jest naopak z jejich pravomoci vyňata. .

8. Pokud se týká opravy chyb v původním zobrazení hranic držebnosti
na katastrální mapě, o nichž mluví bod 5. (odstavce II) nařízení, mtiže se
jednati toliko o fakultativní spolupůsobení civ. zeměměřiče v určitých
výminečných případech, hlavně tenkráte, když úprava nebo oprava hranic
jest vlastním účelem měření.

Nestává totiž předpisu, dle něhož by byl nucen civ. zeměměřič srov-
návati přj dělení pozemků- délky měřené' s' délkami' v mapě katastnilní.

9. Učelem tohoto článku není, aby nahádáno bylo snad k provádění
měření způsobem méně důkladným, nýbrz jest sledován účel, ahy upozorněno
bylo na nesprávný výklad zákonných předpisů v oněch pHpadech, kdy
činnost civ. zeměměřiče jcst s některé strany brzděna, a aby zdfu'azněno
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bylo. že hlavní určení úřadů katastrálných jest dle zákona udržování map
v souhlase se skutečným stavem. Pokud úřady evidence katastru dané
pozemkovénemohou na základě dodaných plánů situačních provést bezpečný
zákreB do mapy, jest jejich povinností, aby si zjištění pevných bodů samy
ve sutYlIlu výnosu obstaraly a nemohou pro zjištěný nesouhlas délek
v pHrodě měřených s délkami v mapě, plány civ. geometru vraceti.

P~acovní tozvtby.
Polní práce voj. zeměpisného ústavu v letním období 1923, uvádí

Shorník čsl.8ipOlečnosti zeměvědné :
1. Práce astronom.-geodetickeho odboru:
A. Prál0e astronomické: 16./4.-15./12.:
1. Sta!fioveníazimutů :stran trigonom. sítě I. iádu 00 Moravě, ze-

jména na bodech 'změřClllýchv r. 1921-22 pom,oeí,theodolitu.
2. Stanoveni zeměpisných ,šířek trig'onom. bodlu Ďá:blice u Brahy

a bodů trigOlIl,om.sitězměřeríé v r. 1921-22 na Morav'ě.
3. Sta.novení zeměpisnéšiřky trig'Ollom.hodu Sněžka a stanovení

red8;twni zem. délky téhož bodu spouž1tím mezimálrodlnichIsignáll1bez-
<1rátovételegrafie vzhledem na hvězdárnu v AI'žíruv seve'r. Africe.

Práeev čI. 1. a 3. uvedené budou ,pIl'OVOOClllYIpomooínově kon-
struov3!1léhociroumzenitálu od firmy Frič v Praze.

Na této IpráJcizúČlls.tníse ,současně týmiJžstroji hvězdár:na v On-
<J.:řejově('Prof. Nušl} a čeElkávysoká škola IteohniClkána Ďáblicich (prof.
Svoboda).

B. T da n gu I a c e: 16./4.-30./11.:
1. P'fOmllipování ,sevemi části cvičiMě u MíJ10vicv měř. 1: 10.000.
2. Pro mapO'Vánina Těšínsku.
C. Nivelace na Sl,ovensku: 14./4.-30./11.:
Pok:ra;čovánive vybudování ,sítě :pře8llléniveJace y. župě Bratis1av-

"ké a Zvolens:k:é.Práce provedou 4 nivehlOOí,oddělellli,sIkládajicíse ka.ždé
'l 1 dl1stojnika.

II. Práce topografické: 2.15.-31.110.:
A. N ov é měř e n í 1: 10.000 ,pro TO'z·šířeniplá-nu y,oj. cvičiště

u Mílovic 1 ,samostatným topog'ra.fem.
B. Reamihulace 'původního mi:llře,ní 1:25.000:
). Střelnice 10. pěš. divise západně Lučence, 1topogrllJfern mlllp.

(l·dd. CIS. 2.
2. Střelnilce u Malacek.
3. Poh~anični pásmo u LUčence, mapov. ,od'<1.č. 2. s' 5 topografy;
4. Okolí Hl'ani'c na M:oravě,4 topogr. '1l1apov.oddě1.č. 3.
C. Re v i II e IS,pec i á 1ním a.p y 1: 50.000:
1. v pil'OSltOrug'en. mapy Lučenec mapovadm oddělením Č. 2;
2. v okolí Poličky a Ústí n. OrI. a 11 V'ÝběžkuKladf'lka ja,ko po-

1uaěovámiměřelllí z roku 1922 mwpovacímoddělením' Č. 1 lle 4 topogr.
D. Fotogrametrické měření:
1. v okolí Prahy;
2. v ,o'koH Opavy a Frýštátu jako podklad'pro nové měřen!

v roce 1924.
E. Cvičehní mapování topogr,afického kursfIl u Semil

:a LiMtátu 1.16.-15./10.
III. PI& delimitai!ních pracích zt1staMu nadále:
na čll1.-p.olsikéhranici: 2 ,topoo;grafovéa 2 kartog-raf. kresliči,
na čsl.-rak:ous.hranici: 1 g'eodét, 1topograf a 1 kartogr. kreslič,
na čsI.-maďa,r.hranici: 1 tOlPogra,fa 2 kartograf. kresHči; celkem

'5 důstojntkl1 a 5 kartogr. kresličů.

1923/124



Zprávy literární.
Odborná pojednáni v časopisech.

Časopis čs. inženýrů (technický obzor) t923:
Čís. 7. Ing. Jos. Růžička: Užití leteckých snímků k vypracování

map a .plánů průsekovou fotogrametrií (dokončení).
Cís. 12 a 13. Ing. J. Kračmer: Studie průplavního spojení Plzeň-

Praha~ Brno-Ostra va- Bratisla va.
Cis.H. Ing. Em. Snížek: Kovy invar a eHnvar, jejich vlastnosti a

použití •.
. Cís. 15. Prof. Dr. A. Sem e rád: Rozhraničovací práce státní branice

československo-rakouské.
Věstnfk inženýrské komory t923:
Čís. 10. Ing. Jos. Mazáč: Uplatnění techniků v župách a okresich.
Čís. 11. Výroční zpráva o činnosti pi·edsta.venstva Inženýrské komory

za rok 1923.
(ng. E. S o u k up: K součinnosti civilních techniků s veřejnou správou.
Cis. 13, 14, 15. Stavovská výchova technického dorostu na. české

technice v Praze.
Ing. J. Ška.ch: O měření délek od pevných bodů. (Viz str. 122

Z.V.1~23.
Cís. 16. KM.: Oprávnění civilního inženýra ve světle nalíeho zákono-

dál.tví,
Zprávy vei'ejné služby technické 1923:
Čís. 10. Ing. J o s. K ř o V á k: Nový typ teodolitu s pákovým miho-

metrem.
Čís. 15. Ing. Jos. Křovák: Zjednodušení řešení normálních rovnic,

jež vznikly při nezávislém směrovém vyrovn'íní jednoduchých triangulaěních
obrazcd hez přepon a byly-li všechny směry oboustranně měřeny.

Lesnická Práce 1923:
Čís. 6. Prof. Dr. A 1. Ti chý: Letecká fotogrametrie v lesním měření.
Sbornfk ČS. společnosti zelnlpisn6 1023:
Čís. 3 a 4. M. Sem í k: 6 nových školních map domácí výroby.
AlIgemeine Vermessungsnachrichten 19~;
Čís. 9. P. Samel: Dia Berechnung kleinar IIpbiirilcher Droiecke.
P. S a m 6 I: Die Beflluhnllng dali Einfiusse.> von Achsenfehlem eines

Theodolits auf Richtllngllmellsungen.
:flanel: Neue Nivellierlatten mít schrligen ull~rteilten Fllldern.
Oís. 12. L. Z i m m e r m u n n: Berechnung der Koordinaten fiir den

Schnittpunkt und die FuBpunkte zweier Geradeo VOn gegebeller Lange,
die sellJtrecht anf lIlwei auderen Geradell zu errichteo lliud.

Cíli. 13. R. Kost: Malls6nberechnung aUl! schiefwinkeligen Quer-
profile1}.

Cís. 14. K. L ii dem a n n: Eine vel'gleicheod-wirtschaftliche. Be-
trachtung der optischen Ablotung bei der Zngmessung iiber und unter Tage.

E ck e r t: Absteckung einer geradeo Linie io uniibersichtlichem
Gelande.

Čís. 15. Bernhardt: Beschreibung eine3 Kartierungsiostrumentes
Systemy Wladarz. ..

Cís. 16. Dr. F. K lem p a u: Uber die Beziehungen zwischen Winkel-,
NooieD- uud Zielgeuauigkeit.

Čís. 19. P. Wilski: Magnetisches Schiirfen.
Čís. 20. R. Ko st: Berechnung von Nivellemeots.
K. Hesse: ZUl' Bestimmnng der Libellenangabe.
Čís. 22. L. Zimmermann: Absteckung'sberechnungen.
Cís. 23. Dl'. Ing. Ewald: Die Flugzeugphotographie im Vermessungs-

technikerunterricht.
Čís. 24. R. W a g u e 1': Die Genauigkeit der Lufttemperaturbestimmung

mit Schleuderthermometern.
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Zeitschrift fiir Vermessungswesen 1923 (říšskoněmecký):
Čís. 5 a 6. Ing. J. W eber: Das Prazisionsnivellement dor Stadt

Plauen~ i. V. mit besonderer Berucksichtigung der Lattenvergleichung.
Cís. 7 a 8. Ing. H. Me r k e I: Beitrag znr Genauigkeitsfrage topo-

graphil!.cher Karten. ..
Cís. 9 a 10. Haigis: Ubergangskurven in Eisenbahngleisen.
Dr. E. G ob e I: Die Landbeschaffung fur Kleingarten in GroJ3stadt-

gemein~den.
Cís. 1J a 12. B u h r: Die Wiederherstellung vOn Grenzpunkten in

Stein- und Uberschlagslinien usw.
Dr. Ing. O. lsrael: Die Grundsteuer in China.
Čís. 13 a 14. E. Hammer: Zur Vergleichung der Gass-Kriiger'schen

winkeltreuen Meridionalstreifenpro.iektion mit der polykonischen Abbildung
desselben Bchmalen Meridionalstreifens.

Dr. Ing. O. L a cma n n: Beitrag zur 'fheorie der Sechseckrechen-
tafeln.

Cís. 15. a lil. F. Herrmann: Eine schiefwinklige Hyperbelt~fel zur
graphischen Auswertung von Dreiecksflachen.

Nové knihy.
Prof. Ing. Dr. J. Ry š a v ý: Vyšší geodesie. Lithografické před-

nMiky, Praha 1923. Cena 35 Kč. Objednati lze u p. Vil. Videmana, školníka
české techniky v Praze II, Karlovo nám.

Ing. K. Pe t rá č e k: Sbírka technicko-administrativnícjl před~
pisů, II. vydání. Stran 2829, XV tabulek. V komisi A.Píše, Brno, Ceská 28.
Cena Kč 260'-.

J oh. Pe t e r Z a hne n: Praktische Anleitung zum FeldmesseQ,
Orundstiickteilen und Nivellieren fiir landwirtschaftliche Lehr-
anstalten. Stuttgart 1922, E. Ulmer. rv, str.8t " .'

E. G o c h: Abstecken und Eisenbahnoberbau. Essen a. Ruhr
1922, VIII, str. 260, 900 marek. . '

Lud wig Kiepert: OrundriB derlntegralrechnung. Hannover
1922, str. 614.

R. Sokol: Geologie výkonná. Návod ku geologické praxi a ku
kreslení map geologických. Cena 10 Kč. Vyšlo ve Státn~m ,nakladatelství
v Praze 1923.

Vojenský zSlměpisnýústav: Výroční zpráva za rok 1922. V komisi
knihk~pectví' F. Rivnáč, Praha II. Cena 30 Kč. .

St. kpt. L. B e n e š: Systém deklinací katalogu pulkovské
hvězdárny z roku 1885. Cena 15 Kč u F. Řivnáče, Praha II.

Seznam výškových značek přesné nivelace Voj. zeměpisného
ústavu. Cena 20 Kč u F. Řivnáče, Praha II. '

LudwigNeumann: MathematischeGeographie und Karten-
netzenentwurfslehre. Vratislava 1923,' Ferd. Hirt, VIII, str. 140.

Ing. Frant. Muller: Složený oblouk a jeho mezilehlá pře-
chodnice. Nákladem vlastním. Tiskla Polygrafie Brno, 1!l23. Cena 5 Kě.
Dobrá pcmůcka pro vytyčování železnic.

Ing. Viktor Kadainka: Příručka důlního měřiče. Vychází
v sešitech v hornicko-hutnickém nakladatelství "Prometheus", Praha 1.
Rytířská 31.

Všeobecný zájem o rozebranou již dnes "Sbírku úloh z důlního
měř.ictví" z péra známého odborníka Ing. Viktora Kadainky přiměl
nakladatelství k vydání nového spisu téhož autora pod názvem" Příručka
důlního měřiče", spisu, jehož potřebu cítí každý důlní měr'ič, každý báňský
úředník i každý posluchač báňských škol a v němž také zeměměřič najde
poučenÍ. '

Příručka chce ve formě zhuštěné vyčerpati látku, již důlní měřili
musí ovládati, co nejpřístupněji, aby tak byla každému praktikovi vítaným
a spolehlivým rádcem i průvodcem při jeho obtížné a zodpovědné práci.
Pamatováno bude na všecky případy v praxi sc naskýtající a na všecky
úkoly, jež důlní lněNč musí luštiti.

1923/126



Kniha omezÍ' se v ohledu theorie na nejmenší nutnou míru, zato
však praxi věnuje největší část svého obsahu. Proto také upustil autor
od popisu,' zpil.sobu užívání a rektifikace přistrojil. měřických, jež možno
nalézti v každé učebnici i v prospektech a katalozích firem přístroje ty
vyrábějících.

Látka .Příručky" jest rozvržena na následující skupiny a odstavce:
I. Měreni:
1. M,ěření na povrchu: a) Trian~ulace, b) polygonisování.
2. Usměrnění neboli orientování, měření na povrchu.
3. Převod orientace do dfdu hlavními vchodl'
4. Měření v důlu neb stahování. Provádění tahu a) kompasem,

b), theodolitem.
5. ,Stanovení výškových kot. (NiveUace a) geometrická,

b) trig0tlometrická.)
6. Měření doplňo vac í čUi d on ášení: a) kompasem, b)theodolitem.
7. Spedelní měření neb stahování: Přesné prorážky, promy,

trasování a. pod. ' ,
8. Kutiska a dolové míry.
II. Mápováni,
Autor dobře postřehl, že výklad stává se však .ien tehdy živým,

je~li doprovázen příklady a prot;o vybral řadu vhodných číselných příkladii
a pomocí jich každý problém hravě dokláiá.

Kniha vychází v sešitech dvouarchovýcha'si ve lhil.tách 14denních.
Svazek první obsahuje .Měření na povrchu~.
Spis určen jest v prvé řadě pro praxi hornickou, ale i pro země-

měHče obsahuje materiál velmi' cenný, jak ukazuje dosud vyšlých šest
sešitů, pojednávajících o ,triangulaci,polygonisaci a bodu uzlovém.,

, Cena jednoho sešitu Činí Kč 10'~ i s poštovným. Pro úředníky a
'dozorce báňské, pl'Ofesory nebučitele a posluchače horních škol všech
kategorií, jakoŽ i pro členy Spolku čs., zeměměřičil., kteří se zaváží
k odbírání celébo díla, bude sešit účtován za Kč 8'-.

Budou-li postupně výrobní náklady klesati, bude dle nich i cena
upravena.

Zprávy spolkové.
Jednota, úředně oprávněných' civilníCh geometrů v Praze

konala dne 16. června 1923 valnou hromadu za hojné účasti členstva. Jako
host zúčastnil se jednání president, Inženýrské komol'y ing. Ant. Kalbáč.
Schil.zi zahájil předseda .Jednoty" ing. B. Fiirst. uváděje návrh výboru na
jmenování bývalého pI'ed~edy Inz. komory čestným členem .Jednoty". Po
jednomyslném přijetí tohoto návrhu tlumočil, president ing. Kalbáč pozdrav
Inž. komory valné schůzi, uváděje, iiie Inz. komora počítá s podporou všech
civil. techniků, zejmén'a zeměměřičů, kteří činí velké procento členstva
jejího. Nato podal Ing. Furst svůj referát o činnosti výboru .Jednoty" a
důkladně probral otáiky tarifu se zřetelem na měření pro pozemkovou
reformu. Zdůraznil, ze otázka studijní reformy l"eměměHřské stává se
velmi trapnou. Odmítl další trváuí kursů, které zřídilo si rakouské finanční
ministerstvo, aby mělo laciný personál, a odsoudil podezřelé obavy nepřátel
J'ádné úpravy zeměměřičského studia o existenci absolventií 4letého odboru
~eodetického. Po výzvě ing. Zuklína, by zeměměřiči hojně vstupovali do
Spolku čs. inž. a arch., přednesena pokladní zpráva, Referenti za Moravu
ing, Janč, za Slovensko ing. Talaš podali referáty za příslušníky dotyčných
sekcí, ing. Bene3 přednesl návrhy na zrněnu stavebního řádu, zejména
pokud se vztahuje na plán polohy, Debata další, jíž zúčastnili se kolegové
Hovorka, Hasík, Prokůpek, Fiirst, Zuklín a j. ukázala zájem na stavoy-
ských záležitostech.

Inženýrská kOlnQra má dle stavu z 31. ledna 1923 celkem 1068
členů; z toho je 632% Cechoslov~ki\, 30'14"/0 Nčmců, 1'8"/0 židů, 4'78'"/0
Maďarů a O'2Q"/oPolákil.. Civilních geometrů jest 28'46%, t. j. 304,
členi'!, tudíž: Cechů 68'75 %, Němcť! 30'26"/0, Maďarll 0'66"/0 a ži dů 0'33%
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V Č!lchách je usazeno z toho 153 Čechů, 55 Němc§, na Moravě a ve Slezsku
51 Cechů, 37 Němcfl a 1 žid, na Slovensku 5 Cechoslováků a 2 Maďaři.
Dle stavu z 31. července 1921 měla inž. komora 987 členů, z toho bylo
30'2 % civil. geometrů, t. j. 298 členů. V představenstvn bylo však jen
7 geometrů z 31 civilních techniků, t. j. 22'6"/0.

Zprávy osobní.
Ministerstvo školství a národní osvěty potvrdilo akademické volby a tc:
Pro f. Ing. J o s. Pe tří k a děkanem vysoké školy specialních nauk

prl českém vysokém uěení technickém v Praze a prof. dra Ing. AI. Ti·
chého děkanem lesnického odboru pH vysuké škole zemědělské v Brně.

A. Ve službě ministerstva financí jmenováni: ministerským
rad ou Ing. Frant. Mandys; v

vrchními měřičskými rady: Ing. Jan Kavalír, Ing. AI. Simek,
Ing. Jan Brandl, Albert Teufel;

mě J:oič s kým i 1.' a d y: Ing. JiH Mezník, Ing. Bohuslav Bednář.
vrchnim měřičským komisařem: Václav Primmich.
měl-ičským komisaJ:'em: Josef Beneš a Ervín Keller. .
měř i č s k y m i a s i s ten ty: Otokar Charvát, }{arel Aschenbrenner a

Frant. Kunzel. _
B. Ve službě ministerstva vetejnýcl1 pracijmenován vrchním

měřičskÝm komisařem: Ing. Jan Švec.
C. Ve služhě pozemkového úřadu jmeno~áni: odborovými

před nosty: Ing. Přemysl Koudelka a Ing. Václav Spitálský;
vrchním měřičským radou: Ing. Jaroslav Fanta;
vrchním měřič ským komisařem: František Kriegler.
Autorlsace civilního geometra udělena: Ant. ROdlovi v Plané,

Otakaru PÝl'kovi v Kojetíně, Ing. Ladislavu Batlszovi V Bratisli\.Vě,
Ing. Janu Krl1nlovi v Qhebu, Karlu Hruškovi ve Slaném, Alfrédu Wohl·
rabovi ve Žlutieích (Cechy), Michalu Takatovi v Nitře, Janu Mazovi
v Bratislavě, Elemeru Menczerovi v Nitl"-e,Heřmanu Reidlovi v Bratislavě,
Ferdišu Várimu v Bratislavě, Ing. Janu Krejčímu v Král. Vinohradech,
Ing. Janu Cabákovi v Dobřichovicí"h u Prahy, Ing. Josefu Derrichovi
v Olomonci, Arnoštu Nevěřilovi ve Sternberku, Ing. Ferdinandu Ehren-
feldovi v Bratislavě, Bedřichu Ratzkovi v Mostě. Edmundu Schaferovi ve
Varnsdorfu, Ing. Ant. 'Za.iíoovi v Král. Vinohrlldech, Ing. Petru Holecovi
v vKroměfíŽi. Bohdanu Ha8parovi v Bohumíně, Ing. Gustavu Ungerovi
v Zilině a Ing. JOII. Zalaovi v Užhorodě.

Autorisaci civilního geometra složil: Frant. Fiala, Hlinsko.
Zemfeli: Ing. Jos. Hampeis, civ. geometr v I .•itomyšli, Ing. Arnold

Balzar, civilní geometr a ředitel liecht"nllteinské katastrální kanceláře
v Uhřiněvsi a Václav Macháček, vrch. měř. rada v Bruě.

Stavovského označeni ~Ing" jsou oprávněni užívati kolego'-é:
Balaš Fraut. (Telč). Brychta Jan (Lubochnia), Fischer Karel (Modřice u Tur-
nova), Fuchs Arnošt (Lubochnia), Goryczka Jan (Mor. Ostrava), Hermann
l~obert (Krňov), Horný Rudolf (Brno), Jošt Frllnt.(Třcboií), Kouba Jos. (Bos-
kovice), Krejza Jar. (Kralupy), Lavcina Otto (Bratislava), l}abas Lumír
(Berezno), Srazil Alois (Chrudim). Simerka Josef (Košice), Sirek Otakar
(Bratislava), Škoda Jos. (Ml. Boleslav), Šmelc Karel (Písek) a Volicer
Karel (Praha).

Výzva.
Zeměměřicské kruhy vzpomínají osmdeslltých narozenin geodcta

Ant, Ti c h é ho, kter.ý této doby bez prostledků nachází se v sanatoriu.
Proto redakce vybízí ony, kdož chtějí ulehčiti, trpkému životnímu osudu
jeho, aby na adresu Ing. Jos. Růžičky, Brno, Udolní 44, zaslali penčžité
obnosy, jež ihned budou nemocnému předány a v Z. V. pak vyúčtovliny.

Za redakci zodpovida Ing. Jos. Rftžička. - Tiskem Polygl'afie v Brně.
Nakladatel: Spolek československých zeměměr·ičů v Praze.
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